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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej 

sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe  

dňa 09.03.2020 o 17:30 hod. 
 

 

 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing. 

Pešková. Poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič, PhDr. Jana 

Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček a Ing. Viktor Veselovský, ospravedlnení 

Ing. Robert Hámor a Mgr. Katarína Janošťáková. Zasadnutia sa zúčastnili dvaja obyvatelia 

obce. 

 

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 navrhovateľov poslancov  Ing. Viktora Veselovského a Ing. Juraja Slováčka 

- za overovateľov zápisnice: Ingrid Noskovičovú a Ing. Rudolfa Čecha 

 

Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1. 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3.  Schválenie programu OZ : 

 

1.    Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN   

  4/2016 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok  

  2018 

4.    Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob  

   za rok 2019 

5.    Správa o kontrole dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN  

   č.5/2011 a ich vyúčtovanie za rok 2018 

6.    Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa  

   04.08.2020 v znení dodatkov 

7.    Protokol o zverení majetku do správy rozpočtovej organizácii č.1/2020 

8.    Odkúpenie zostávajúcej časti splaškovej kanalizácie v lokalite ,,Obytná zóna  

   MANOR-Slovenský Grob" 

9.    Zámer – prenájom pozemku parc.č.582/354 – nájomca BLAHO-BYT, s.r.o.  

10.    Rôzne 

11.    Záver 

 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.2 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

4. Na otázku starostu na doplnenie programu navrhol Ing. Veselovský : doplniť bod 

úpravu platu starostu. 

 

Schválené uznesením č.3 
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Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN   

4/2016 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok  

 2018 – správu prezentovala hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Pešková, boli zistené 

len drobné formálne nedostatky, finančné prostriedky poskytnuté obcou boli použité 

v súlade s VZN, prebehlo stretnutie s riaditeľom SZUŠ a starostom obce JUDr. 

Gašparovičom, zo stretnutia bola spísaná a podpísaná zápisnica, nedostatky boli do 

dnešného dňa odstránené. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 4 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob  

za rok 2019 – Ing. Pešková oboznámila prítomných , že ukončila v priebehu roka 3 

kontroly, 2 boli rozpracované a boli predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva, 

zúčastňovala sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, vypracovala smernicu 

o protispoločenskej činnosti, spolupracovala s pracovníkmi obecného úradu. 

 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.5 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Správa o kontrole dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN  

č.5/2011 a ich vyúčtovanie za rok 2018 – opäť hlavná kontrolórka obce zhrnula, celý 

proces kontroly od podania žiadostí o dotácie, zahrnutie prostriedkov na dotácie do 

rozpočtu, podpísanie dohôd až po vyúčtovanie. Zistila len malé formálne nedostatky, 

ktoré boli odstránené. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.6 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa    

04.08.2020 v znení dodatkov – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič informoval 

o dohode o zrušení spoločného stavebného úradu a zriadení vlastného stavebného 

úradu, podporila ho aj Ing. Pešková, ktorá argumentovala zisteniami z kontroly 

rozúčtovania nákladov na spoločný stavebný úrad, ktoré pre našu obec považuje za 

neefektívne. 

 

Schválené uznesením č.7 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Protokol o zverení majetku do správy rozpočtovej organizácii č.1/2020Schválené 

uznesením č.8 – do majetku a správy školy boli odovzdané rekonštrukcia telocvične 

a nadstavba školy 
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Schválené uznesením č.8 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Odkúpenie zostávajúcej časti splaškovej kanalizácie v lokalite ,,Obytná zóna    

MANOR-Slovenský Grob" od spoločnosti General Development s.r.o. – pri 

predchádzajúcom prevode majetku v kúpnej zmluve neboli zahrnuté všetky časti 

kanalizácie, táto skutočnosť sa zistila pri uzatváraní novej zmluvy s BVS, a.s., 

odkúpenie II. a III. etapy do majetku obce za 1,- Euro. 

 

Schválené uznesením č.9 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Zámer – prenájom pozemku parc.č.582/354 – nájomca BLAHO-BYT, s.r.o. – 

obyvatelia bytovky si chcú sami obhospodarovať pozemok v okolí bytovky, starajú sa 

o existujúcu zeleň, obec nemá námietky 

 

Schválené uznesením č.10 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

12. Doplnený bod programu č.10 – úprava platu starostu, Ing. Veselovský skonštatoval, že 

plat starostu JUDr. Gašparoviča je od začiatku jeho prvého funkčného obdobia vo 

výške základný plat + odmena vo výške 47 %, navrhol zvýšennie odmeny na 60 % 

v zmysle zákona o odmeňovaní starostov 

 

Schválené uznesením č.11 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

  

13. V bode rôzne sa nikto neprihlásil s príspevkom, starosta oboznámil s tým, že máme 

schvaľujúce stanovisko na dobudovanie kanalizácie, dotácia z Envirofondu vo výške 

150000,- potrebujeme dofinancovať z vlastných zdrojov, podľa vypracovania úpravy 

rozpočtu obce predpokladá termín mimoriadneho zastupiteľstva na budúci týždeň, 

poslanci budú včas oboznámení. 

JUDr. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť a členov krízového štábu obce 

požiadal, aby zotrvali na zasadnutí štábu ohľadne situácie v súvislosti 

s koronavírusom. 

 

 

Navrhovatelia : Ing. V. Veselovský, Ing. Juraj Slováček  ,,podpísané" 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová  ,,podpísané" 

 

overovatelia : Ingrid Noskovičová , Ing. Rudolf Čech   ,,podpísané" 

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič  ,,podpísané" 

 


