Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK
v Slovenskom Grobe dňa 25.08.2015 o 18:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka a poslanci : Mgr,. Ján Juran,
PhDr. et Mgr. Oľga jarošová, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj Slováček,
Dezider Slezák a Ing. Štefan Gašparovič.
Ospravedlnení : Ing. Viktor Veselovský a Ľubomír Zápražný
1. Starosta obce Bc. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za overovateľov zápisnice: poslankyňa PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová a poslanec
Dezider Slezák,
- za navrhovateľov poslancov Mgr. Jána Jurana a Ing. Juraja Slováčka
Schválené uznesením č.I..
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu OZ podľa pozvánky, na výzvu na doplnenie programu
nereagoval nikto.
Program zasadnutia OZ
1. Privítanie, otvorenie.
2.Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
3.Rozpočtové opatrenie č.3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015
4.Rôzne
5.Diskusia
6.Záver
Schválené uznesením č.II..
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Starosta obce predniesol Rozpočtové opatrenie č.3 na úpravu rozpočtu v roku 2015
OZ schválilo uvedené rozpočtové opatrenie uznesením č. III..
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rôzne – nikto nepredložil žiaden návrh.
6. Diskusia :
7. p. Sabo – Poštová ul., nikto nerešpektuje zákazy, zvyšuje sa arogancia vodičov, asi
znova zorganizuje podpisovú akciu, dáva na známosť situáciu poslancom a prosí ich
o riešenie situácie, majú sťažený výjazd z domov, hrozí podľa neho veľké riziko
p. Veselý – požiadavka na zasypanie konca Školskej ulice makadamom – starosta
odpovedal, veľa vlastníkov pozemkov, s ktorými sa začalo rokovanie
p. Jarošová – podľa jej vyjadrenia sa novovytvorené parkovisko pri škole nevyužíva
p. Ing. Gašparovič Štefan – navrhol fotopascu na Poštovú
p. Jajcayová – navrhla letáčiky do školy a škôlky na začiatok školského roka
8. Starosta ukončil zasadnutie, poďakoval za účasť a podnety.

navrhovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Juraj Slováček
zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová
overovatelia : PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Dezider Slezák
starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič

