
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 14.06.2017 o 18:00 hod. 
 

 

 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci : Ing. 

Štefan Gašparovič, Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Dezider Slezák, 

Ing. Juraj Slováček, Ing. Viktor Veselovský a Ľubomír Zápražný  

Neúčasť : PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová 

Na zasadnutí sa zúčastnilo cca 20 občanov. 

 

1. Starosta obce JUDr. 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:8 

 

Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3.  Schválenie programu OZ : 

Program zasadnutia OZ 

1. Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Zámer nakladania s nehnuteľnosťami - prenájom MOMIK s.r.o. 

4.    Zámer nakladania s nehnuteľnosťami - zrušenie predkupného práva Ing. Palkovič 

5.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2017 

6.    Záznam z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za II. polrok 2016 

7.    Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016 

8.    Záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2016 

9.    Rozpočtové opatrenie č.2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

 

Schválené uznesením č.2 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

4. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami - prenájom MOMIK s.r.o. 

 

Schválené uznesením č.3 v zmysle predloženého návrhu nakladania s 

nehnuteľnosťami 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami - zrušenie predkupného práva Ing. Palkovič  

 



Schválené uznesením č. 4 v zmysle predloženého návrhu nakladania s 

nehnuteľnosťami. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2017 – predniesla Ing. Pešková, 

hlavná kontrolórka obce 

 

Schválené uznesením č. 5  

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Záznam z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za II. polrok 2016 – 

predniesla Ing. Pešková, bez nálezov 

 

Schválené uznesením č. 6 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016- predniesla Ing. Pešková, 

záverečný účet je vypracovaný v zmysle príslušnej legislatívy, doporučuje schválenie 

záverečného účtu obce za rok 2016 bez výhrad, starosta obce JUDr. Gašparovič 

prečítal záver z audítorskej správy k záverečnému účtu vypracovanej nezávislým 

audítorom 

 

Berie sa na vedomie uznesením č. 7 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2016 

 

Schválené uznesením č. 8 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Rozpočtové opatrenie č.2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017 

Zdôvodnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

Schválené uznesením č. 9 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Rôzne : 

- nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku 

 

12. Diskusia : 

 

- p. Kolenčík – obec sa veľmi rozrastá, ako a či bude riešené prijatie všetkých detí do 

MŠ, ako bolo deklarované, navrhuje dať preveriť rozhodnutia, kde boli deti neprijaté 

z dôvodu, že rodič dieťaťa nemá trvalý pobyt v obci 

- p. starosta – za posledné obdobie sme vybudovali nové 4 triedy, pracuje sa na 

projekte ďalších dvoch tried a riešime pozemok od developera Malého raja, obec musí 

zabezpečiť finančné zdroje, rozhodnutie o neprijatí vydáva riaditeľka ZŠ, je to v jej 

kompetencii 



- Mgr. Juran, poslanec OZ – treba sa prihlasovať na trvalý pobyt, aby obec mala vyšší 

príjem z podielových daní 

- Ing. Pešková, hlavná kontrolórka – treba si napísať odvolanie voči rozhodnutiu 

- Ing. Kolenčík – prečo sme nezaviedli poplatok za rozvoj, mohli sme mať zdroje na 

financovanie novej MŠ a aj na iné aktivity, obec si môže poplatok navýšiť 

- Ing. Pešková zdôvodnila, že obec nesmie konať vo VZN protizákonne, čo by 

navýšenie poplatku bolo 

- pani z Malého raja informovala o iniciatíve obyvateľov o podaní petície na BSK 

ohľadne obchvatu – cesty prechádzajúcej cez Malý raj 

Starosta obce vie o tejto iniciatíve, stretáva sa s členmi petičného výboru, podľa 

posledných informácii obec Chorvátsky Grob určite nebude meniť svoj územný plán, 

v ktorom sa cesta nachádza, z časového dôvodu , aj najmä kvôli financiám z EÚ sa už 

nedá situácia riešiť, BSK tvrdí, že cesta bude vybudovaná tak, ako je v územnom 

pláne BSK alebo nebude vôbec a dopravné zápchy budú aj naďalej 

- p. Pachnerová – prečo obec stále neodpovedala na petíciu, ktorú zaslali, prečo sa 

rokovania nekonajú v zmysle rokovacieho poriadku OZ každé dva mesiace ? 

- starosta obce odpovedal, že žiadna petícia na úrad doručená nebola 

- p. Miklošíková – predniesla svoj problém so susedom, parkuje veľké auto na 

vjazde do domu, zlá dopravná situácia, obťažuje susedov chovom zvierat, stále 

nedostala odpoveď na svoje podania, aj keď zaplatila poplatok, ako má postupovať 

- starosta obce jej doporučil ohlásiť nedostatky so zvieratami na štátnu veterinárnu 

správu, dopravná situácia bola riešená, príslušníci PZ boli na kontrole, uskutočnili 

meranie, ktoré bolo v poriadku, napriek tomu znovu zašleme susedovi výzvu na 

nápravu 

- p. Veselý – dopravu na Družstevnej ulici sme riešili obmedzením rýchlosti na 30 

km/hod., kedy budeme riešiť situáciu na Hlavnej ulici  

- starosta obce odpovedal, že Družstevná ulica je miestna komunikácia, preto 

riešenie situácie bolo v kompetencii obce, na BSK a regionálne cesty sme 

opakovane písali žiadosť ohľadne situácie na Hlavnej ulici, dostali sme zamietavú 

odpoveď, môžeme napísať znovu 

 

13. 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 : JUDr. Štefan Gašparovič  

 


