Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 15.12.2016 o 17:30 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci : Mgr.
Ján Juran, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj Slováček, Dezider Slezák, Ing.
Štefan Gašparovič a Ing. Viktor Veselovský.
Neúčasť : poslanec Ľubomír Zápražný - ospravedlnený, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová,
Na zasadnutí sa zúčastnilo cca 50 občanov.
1. Starosta obce Mgr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Libiča a Dezidera Slezáka
- za navrhovateľov poslancov Mgr. Jána Jurana a Ing. Viktora Veselovského
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1.
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu OZ :
Program zasadnutia OZ
1. Privítanie, otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
3. VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce
Slovenský Grob
4. VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce
Slovenský Grob na rok 2017 a obdobie 2018-2019
6. Návrh rozpočtu Obce Slovenský Grob na roky 2017 a obdobie 2018-2019
7. Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2016
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Slovenský Grob
9. Správa o kontrole dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN
č.5/2011 a ich vyúčtovanie za rok 2015
10. Záznam z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok
2016
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
12. Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 5/2011 – ZO SZZ Slovenský Grob, MO MS
Slovenský Grob, OŠK Slovenský Grob
13. Žiadosť o dotáciu CVČ Modra
14. Návrh na vstup do Združenie obcí – Cyklodoprava v okrese Pezinok
15. Nakladanie s nehnuteľnosťami – Development Group Slovenský Grob, spol. s r.o.
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
- k programu bol prednesený Ing. Viktorom Veselovským doplňujúci návrh –
odmena hlavnej kontrolórky vo výške 500,- Eur

Schválenie doplňujúceho bodu :
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Schválené uznesením č.2.
Za: 7

4. VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce
Slovenský Grob
Schválené uznesením č.3
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
Schválené uznesením č. 4.
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce
Slovenský Grob na rok 2017 a obdobie 2018-2019
- predniesla hlavná kontrolórka Ing. Pešková, rozpočet jej bol predložený
kompletný, na rok 2017 sa schvaľuje, na roky 2018-2019 sa berie na vedomie,
odporúča schváliť predložený rozpočet na obdobie roku 2017
Berie sa na vedomie uznesením č. 5
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Návrh rozpočtu Obce Slovenský Grob na roky 2017 a obdobie 2018-2019
- Ing. Veselovský za finančnú komisiu doporučil návrh rozpočtu schváliť
- berie na vedomie stanovisko komisie financovania a miestneho rozvoja
k návrhu rozpočtu na rok 2017;
- schvaľuje programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2017; výška
príjmov rozpočtu je 1.768.104,00 EUR výška výdavkov rozpočtu je
1.764.829,00 EUR.
berie na vedomie návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2018 – 2019
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č. 6
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2016
Schvaľuje sa uznesením č. 7
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Slovenský Grob

Berie sa na vedomie uznesením č. 8
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Správa o kontrole dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN
č.5/2011 a ich vyúčtovanie za rok 2015
- predniesla hlavná kontrolórka Ing. Pešková
- upozornila na niektoré nedostatky, ktoré treba doplniť do konca roka 2016
a predložiť hlavnej kontrolórke
Berie sa na vedomie uznesením č. 9
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Záznam z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok
2016
- predniesla hlavná kontrolórka Ing. Pešková
- bez nálezu
Berie sa na vedomie uznesením č. 10
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
- predniesla hlavná kontrolórka Ing. Pešková
- zahrnuté sú pravidelné kontroly – kontrola uznesení, inventarizácie, záverečného
účtu
- kontrola daní za rok 2016
Schvaľuje sa uznesením č. 11
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 5/2011 – ZO SZZ Slovenský Grob, MO MS
Slovenský Grob, OŠK Slovenský Grob
- ZO SZZ Slovenský Grob – 1.000,- Eur
- MO MS Slovenský Grob – 1.000,- Eur
- OŠK Slovenský Grob – 10.000,- Eur
Schvaľuje sa uznesením č. 12
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Žiadosť o dotáciu CVČ Modra
Zamieta sa uznesením č. 13
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. návrh na vstup do Združenie obcí – Cyklodoprava v okrese Pezinok
- zriadenie združenia obcí s názvom Združenie obcí – cyklodoprava v okrese
Pezinok

- zmluvu o zriadení združenia obcí medzi členmi Obec Slovenský Grob, Hlavná 132,
900 26 Slovenský Grob, Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Obec
Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné
Schvaľuje sa uznesením č. 14
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

16. Nakladanie s nehnuteľnosťami – Development Group Slovenský Grob, spol. s r.o.
- lokalita Orechová ul.
- V zmysle návrhu nakladania s nehnuteľnosťami odkúpenie do vlastníctva obce
za sumu 1,- Eur
Schvaľuje sa uznesením č. 15
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

17. Odmena hlavnej kontrolórky vo výške 500,- Eur
Schvaľuje sa uznesením č. 16
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

18. Rôzne :
- Starosta informoval:
- o stretnutí ohľadne obchvatu Pezinka, rokovali starostovia obcí ZMOMR
a primátor Pezinka, BSK má vyčlenených na tento projekt 10 mil. Eur, výška
celkovej investície je 64 mil., predbežná dohoda – začne sa od Triblaviny do
Pezinka, ďalšie stretnutie bude v januári, ak by rokovania dobre pokračovali,
malo by sa začať v marci 2017 s projektovou dokumentáciou
- o dokončení nového chodníka od Reštaurácie u Gazdu po dom kultúry
- uskutočnil sa 13.12.2016 vianočný koncert ZUŠ, po 3 mesiacoch existencie
školy nacvičili nádherný program, táto investícia na rozbeh ZUŠ sa oplatila,
majú 100 žiakov
- informácia z finančného hodnotenia miest a obcí SR INEKO – obec Slovenský
Grob je celkovo na 62. mieste, prvá v okrese Pezinok a 2 v Bratislavskom kraji
- cyklochodník Slovenský Grob – Zátišie – je to už na najlepšej ceste, minulý
týždeň sme získali súhlasné stanovisko od Slovenského pozemkového fondu, je
zverejnená verejná vyhláška, na jar sa začne s výstavbou (podľa počasia)
19. Diskusia :
- pani Pachnerová – či poslanci vedia, že bol daný prísľub, že sa nebude stavať, kým
nebude vyjadrenie z príslušných úradov, či si starosta dobre prečítal vyjadrenie
z prokuratúry
- p. starosta – zopakoval to, čo na minulých zasadnutiach, v zmysle zákona 369/1990
je stavebná agenda prenesená na stavebné úrady, starosta ani poslanci nemajú
právomoc rozhodnutia stavebného úradu zvrátiť
- p. Kolenčík – podľa jeho názoru netreba zavádzať obyvateľov, starosta má
zastupovať záujmy všetkých obyvateľov, aj Monari, nie záujmy developera. Nová
stavba je podľa neho nesprávne oplotená, je tam nebezpečenstvo úrazu pre deti, trčia
železné tyče, stavebné mechanizmy ničia cestu, sú tam preliačiny, starosta má mnoho
spôsobov a možností, aby konal. Na základe poslednej výstavby sa veľmi sa zahusťuje

oblasť, s čím môže súvisieť aj zvýšenie kriminality, deti sa nemajú kde hrať, prečo sa
nestavia v súlade s územným plánom, ktorý je platný od roku 2007.
- p. starosta – znovu prečítal vyjadrenie z prokuratúry a okresného úradu, kde je
uvedené, že podnety týkajúce sa preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutí
stavebného úradu boli Okresnou prokuratúrou Pezinok vybavené odložením
- p. Pachnerová – starosta vo veciach nekoná, ale na podanie trestného oznámenia má
čas, čo vôbec robí starosta ?
- p. starosta – organizuje prácu na úrade, zúčastňuje sa rokovaní a stretnutí, teraz sa
dostavala prístavba školy, škôlky, v obci sa stále na niečom pracuje
- poslanec Mgr. Juran – vyzval obyvateľov, aby rokovali priamo so staviteľom, treba
iniciovať štátny stavebný dozor, on tiež ako starosta podpisoval rozhodnutia
stavebného úradu, kde pracujú odborníci
- p. Polák – požiadavka na elektrické vyhrievané zrkadlo, križovatka pri výjazde
z Monari je neprehľadná, hrozia kolízie, keď je na ňom námraza
- p. starosta – cesta aj značenie patrí Regionálnym cestám Bratislava, žiadali sme
v minulosti zrkadlo, dostali sme odpoveď, že existujúce je postačujúce, obyvatelia sa
so svojimi požiadavkami môžu obrátiť priamo na RC Bratislava. Obec uvedený
podnet postúpi na správcu ciest.
- p. Bahno – či starosta chápe obyvateľov Monari a ich požiadavky
- p. Gašparovičová – zhrnula postup developera, nimi navrhnuté ústupky neboli prijaté
sťažovateľmi, po vyjadrení z prokuratúry preto začali s ďalšou stavbou
20. Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran
zapisovateľ : Martina Jajcayová
overovatelia : Ľubomír Libič, Dezider Slezák
starosta obce : Mgr. Štefan Gašparovič

