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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v Malej 

sále Domu kultúry 

 v Slovenskom Grobe dňa 09.12.2019 o 18:00 hod. 
 

 

 

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

Pešková. Poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič prišiel neskôr, 

PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček a Ing. Viktor Veselovský, Ing. 

Robert Hámor a Mgr. Katarína Janošťáková. Zasadnutia sa zúčastnilo 10 obyvateľov 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 PhDr. Janu Matulovú 

 

Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1. 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3.  Schválenie programu OZ : 

 

1.    Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2020 

4.    Správa o kontrole rozúčtovania nákladov na spoločný obecný úrad/stavebný úrad/ za  

         rok 2018 

5.    Návrh VZN č.3/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl   

   a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce Slovenský Grob v znení zmien 

6.    Návrh VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

   odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien 

7.    Návrh VZN č.5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce    

   Slovenský Grob 

8.    Cenník za prenájom priestorov Domu kultúry Slovenský Grob 

9.    Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019 

10.    Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce  

         Slovenský Grob na rok 2020 a obdobie 2021-2022 

11.    Návrh programového rozpočtu Obce Slovenský Grob na roky 2020-2022 

12.    Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob 

a)  Obecný športový klub Slovenský Grob 

b) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob 

c) Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob 

d) Občianske združenie Malý raj 

13.    Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpis pohľadávky  

14.    Protokol o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Slovenský Grob 

15.    Rôzne 

16.    Diskusia 

17.    Záver 
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Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.2 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

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

            v  bode.č.12 doplniť písm. e) – dotácia pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu           

            protifašistických bojovníkov Pezinok vo výške 300,- Eur a bod č. 15 – schválenie    

            odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

 

Schválené uznesením č.3 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2020 – Ing. Pešková predstavila 

plán kontrol, pravidelné a tematické kontroly. 

 

Schválené uznesením č. 4 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

6. Správa o kontrole rozúčtovania nákladov na spoločný obecný úrad/stavebný úrad/ za  

      rok 2018 – hlavná kontrolórka obce zhrnula výsledky kontroly, obec Slovenský Grob    

      je najväčšie z obcí združených v Spoločnom stavebnom úrade, má aj najvyšší počet  

      konaní a náklady, okrem prijatej dotácie obec ešte doplácala z vlastných zdrojov,  

      doporučuje prehodnotiť zmluvu na ďalšie obdobie, drobné stavby si vykonávame vo  

      vlastnej réžii. 

 

Schválené uznesením č.5 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Návrh VZN č.3/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl   

a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce Slovenský Grob v znení zmien – 

úprava príspevkov zmysle zákona 

 

Schválené uznesením č.6 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Návrh VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien – zvýšenie poplatku za skládkovanie 

celoplošne na Slovensku, poplatok na osobu za komunálny odpad sa zvyšuje na 32,. 

Eur na rok 

 

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

 

9. Návrh VZN č.5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce    

Slovenský Grob – menia sa len texty v zmysle legislatívnej úpravy zákona, nie výška 

poplatku 
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Schválené uznesením č.8 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Cenník za prenájom priestorov Domu kultúry Slovenský Grob – posledná úprava cien 

bola v roku 2013, zvyšujú sa každoročne náklady na energie, investovalo sa do opráv 

a rekonštrukcie, zvýšenie cenníka je po 6 rokoch 

 

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

 

11. Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019 – 

úprava jednotlivých položiek na základe prijatia a vyúčtovania dotácií, zmena 

kapitálových výdavkov na bežné, presun medzi kapitolami 

 

Schválené uznesením č.10 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce  

      Slovenský Grob na rok 2020 a obdobie 2021-2022 – Ing. Pešková vo svojom    

      stanovisku skonštatovala, že pri zostavovaní rozpočtu boli dodržané všetky pravidlá,  

      je nárast prostriedkov pre ZŠ, je zohľadnené už aj VZN o financovaní škôl, aj pre ZUŠ  

      – zvýšené počty žiakov. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, zohľadňuje  

      prevádzku a chod obce aj kapitálové výdavky , ktoré predstavil Ing. Veselovský.  

      Všetky výdavky sú kryté, odporúča návrh rozpočtu chváliť. 

 

Schválené uznesením č.11 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

  

13. Návrh programového rozpočtu Obce Slovenský Grob na roky 2020-2022 – Ing. 

Veselovský, zástupca starostu, zhrnul rozpočet, ktorým sa zaoberala na svojom 

zasadnutí aj Komisia financovania a miestneho rozvoja, rovnako odporučil návrh 

rozpočtu schváliť. Zvlášť sa venoval kapitole výdavky, na ktorú upozornila Ing. 

Pešková, hlavná kontrolórka obce. 

            V kapitálových výdavkoch  sa v predpokladanom návrhu uvažuje s nasledovnými      

            kapitálovými výdavkami: 

            - financované zo zostatku rezervného fondu vo výške 144 500 € 

            - Spoluúčasť obce na projekte „ kamerový systém v obci IV. etapa vo výške 10 000€ 

            - Spoluúčasť obce na projekte „ Výstavba cyklotrasy Pezinok-Slovenský Grob-  

              Viničné vo výške 20 000 € 

            - Projektová dokumentácia výstavba ZŠ v OS Šúr (Malý raj) vo výške 85 000 € 

-  Projektová dokumentácia výstavba telocvične vo výške 5 500 € 

- Montovaná garáž vo výške 7 000 € 

- Nákup automobilu na rozvoz stravy vo výške 17 000 € 

            - financované z poplatku za rozvoj z roku 2020 vo výške 140 000 € a zostatku  

              z predchádzajúcich rokov vo výške 60 000 €: 

            -Klimatizácia dvoch tried materskej školy vo výške 10 000 € 

-Výstavba materskej školy v OS Šúr (Malý raj) –  vo výške 190 000 €. 
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Schválené uznesením č.12 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob 

a) Obecný športový klub Slovenský Grob vo výške 20000,- Eur 

b) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob vo výške 2500,- Eur 

c) Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob vo výške 

1500,- Eur 

d) Občianske združenie Malý raj v výške 1000,- Eur 

a) Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pezinok vo 

výške 300,- Eur 

            Starosta obce zhrnul činnosti všetkých združení a organizácií a odporúča schváliť  

            dotácie s úpravou výšky ( OZ Malý raj 800,- Eur) podľa schváleného rozpočtu. 

 

Schválené uznesením č.13 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpis pohľadávky – 

pohľadávka vo výške 5189,84 Eur je od roku 2005, ide o nezaplatené nájomné za 

prenájom reštaurácie, bolo dané aj na vymáhanie exekútorovi JUDr. Halászovi, 

pohľadávka je roky nevymožiteľná, pri tejto výške môže schváliť odpis obecné 

zastupiteľstvo, Ing. Pešková už dlhšie odporúča pohľadávku odpísať  

 

Schválené uznesením č.14 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

16. Protokol o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Slovenský Grob – pri kúpe nového 

konvektomatu bolo treba prerobiť elektroinštaláciu, aby vyhovovala prevádzke 

zariadení, odovzdanie do správy ZŠ s MŠ 

 

    Schválené uznesením č.15 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

17. Doplnený bod programu na návrh Ing. Veselovského, odmena pre hlavnú kontrolórku 

vo výške 370,- Eur, v zmysle zákona o obecnom zriedení, poďakovanie za 

vykonávanie kontrolnej činnosti, za poradenstvo a odbornú pomoc 

 

    Schválené uznesením č.16 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

18. V bode rôzne sa neprihlásil žiaden z poslancov. 

 

19. Diskusia – otázky od zúčastnených obyvateľov, najmä z Malého raja: 

• Problém s odpadom- na bytovke Dúhová 5 sú prevádzky, prečo nemajú svoje nádoby    

     na separáty ? prečo sa zvyšuje poplatok za vývoz komunálneho odpadu – nádoby na  

     separáty nám prideľuje Organizácia zodpovednosti výrobcu, doriešime formu zberu  

     odpadu pre podnikateľské subjekty v spolupráci s OZV a zberovou spoločnosťou, 
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     poplatok za vývoz sa zvyšuje najmä preto, že sa celoplošne v zmysle zákona zvyšuje  

     poplatok za skládkovanie odpadu a závisí aj od miery separovania odpadu za  

     predchádzajúce obdobie 

• Kde v rozpočte sa nachádza položka na výstavbu MŠ ? – 190.000,- z poplatku za 

rozvoj, ostatné financovanie musíme riešiť formou žiadosti o dotáciu, mala by byť 

výzva na financovanie výstavby materských škôl, pomohlo by nám lepšie 

prihlasovanie sa na trvalý pobyt, aby sa nám zvýšil príjem z podielových daní, Ing. 

Veselovský informoval o probléme materských škôl v celom Bratislavskom kraji, je to 

komplexnejší problém, zvýšili sme kapacitu existujúcej MŠ, momentálne máme 10 

tried, väčšinou sme riešili pomocou dotácií, deti nám rastú a musíme riešiť aj kapacity 

ZŠ, starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič znova zopakoval, že vieme použiť 

prostriedky z poplatku za rozvoj, tak ako bolo povedané pri schvaľovaní rozpočtu 

(bod č.13 zápisnice), ostatné financie momentálne obec nemá v rozpočte, ale realizácia 

stavieb je podmienená schválením dotácií rozhodnutím vlády a z eurofondov, kde 

musíme mať spoluúčasť. Začiatok výstavby materskej školy bude v roku 2020. 

Základná škola bude mať 12 tried, telocvičňu, kuchyňu a jedáleň s možnosťou 

prístavby ďalších tried. Máme spracovanú štúdiu a ideme robiť projekty k stavebnému 

povoleniu, lebo v roku 2020 bude zverejnená výzva na žiadosti o dotácie. 

Predpokladaná cena ZŠ podľa štúdie je 3,5 milióna Eur. Výška dotácie bude max. 3 

mil. Eur vrátane 5 % spoluúčasti obce. Preto je potrebné, aby si obyvatelia dávali 

trvalý pobyt, lebo banka nám nedá taký vysoký úver, ktorý by obec nevedela splácať. 

Hlavný príjem obce sú podielové dane, ktoré sa vyplácajú na základe počtu občanov 

s trvalým pobytom. Robíme nové projekty pre všetkých obyvateľov Slovenského 

Grobu, či tu býva 30 rokov alebo 1 deň. 

• Prečo nezvýšime poplatok za rozvoj na maximálnu možnú sumu 35,- Eur/m2, z neho by 

sme mohli financovať výstavbu novej MŠ aj ZŠ – Ing. Veselovský, zástupca starostu 

obce odpovedal, že poplatok nechceme maximálny, nakoľko stavajú aj stavebníci 

fyzické osoby, nielen developeri, a pre tých je poplatok niekedy veľkou položkou pri 

stavbe rodinného domu, budeme riešiť externými zdrojmi z dotácií, úver v potrebnej 

výške nevieme čerpať, pre poskytovanie úverov pre obce platia určité pravidlá 

v naviazanosti na rozpočet, ale k žiadosti o dotáciu potrebujeme mať vlastnícky vzťah 

k pozemku, a právoplatné stavebné povolenie, na ktorom pracujeme, škôlku musíme 

začať stavať do konca roka 2020 

• Územné plánovanie je v kompetencii obce, prečo sa dovolila výstavba väčších 

rodinných domov, keď už teraz nestíha kanalizácia ? elektrina ? kanalizácia 

presakuje, BVS s tým nič nerobí, boli na kontrole, ale občania nemajú z nej žiaden 

výsledok, cez leto je veľmi nízky tlak vody, prečo s tým obec nič nerobí ? –starosta 

obce odpovedal, že regulatív pre výstavbu lokality bol schválený ešte v roku 2003, 

námietky voči výstavbe môžu podávať účastníci konania na stavebný úrad, ak sa im 

nepáči stanovisko stavebného úradu, môžu sa odvolať na vyšší – okresný stavebný 

úrad v Bratislave, obec nevie zasahovať do výkonu prenesenej štátnej správy, ktorý 

vykonáva stavebný úrad, s BVS komunikujeme, sú problémy s prečerpávacími 

stanicami, v BVS boli odvolaní niektorí vedúci pracovníci a donedávna neboli 

vymenovaní noví, nemal kto riešiť investičné projekty, ku každej novej stavbe sa 

vyjadrujú, mali by vedieť kapacitu. V celej lokalite vládne polarizovaný názor na 

rôzne problémy, časť obyvateľov je za, časť proti, tak ako to bolo pri osadní 

spomaľovačov, pri riešení obchvatu, niekto ich chce, niekto nie, podľa vyjadrení 

Polície SR sa osadením spomaľovačov zlepšila dopravná situácia v lokalite Malý raj, 

odvtedy tam nebola žiadna vážnejšia nehoda, trasovanie obchvatu sa rieši na úrovni 

Bratislavského samosprávneho kraja aj v spolupráci s okolitými obcami 

• Spomínali ste dotáciu na kamerový systém, bude sa riešiť aj v Malom raji ? kamerový 

systém slúži najmä na ochranu obecného majetku, budov, musíme prihliadať na 
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možnosti nadväzovania signálu, v tejto etape osadíme kameru na cyklochodník, 

v ďalšom období budeme pokračovať aj v nových lokalitách 

• Prečo nie je verejné osvetlenie popri cyklochodníku – verejné osvetlenie ako také nie 

je povinnosťou obce, je to služba, na cyklochodník sme získali pozemky od 

Pozemkového fondu, nakoľko je to verejnoprospešná stavba, osvetlenie sme nevedeli 

naprojektovať na cudzích pozemkoch, nemôžeme z obecných zdrojov realizovať 

stavby na majetku, ktorý nepatrí obci, na kúpu pozemkov od Pozemkového fondu 

nemáme finančné zdroje 

• Či a kedy bude spojenie cyklochodníkom po Čiernu vodu – je to už kataster 

Chorvátskeho Grobu, prebieha momentálne výstavba lokality Hájiček, sú problémy 

s napojením na náš cyklochodník, rokujeme so starostkou Chorvátskeho Grobu, ako 

najlepšie situáciu vyriešiť 

• Prečo nie je v lokalite nejaký veľký obchod ?  obec nevie ovplyvniť rozhodovanie 

veľkých reťazcov, už trikrát boli otvorené potraviny, ktoré po krátkom čase ukončili 

z ekonomických dôvodov svoju prevádzku, väčšinou si každý nakúpi cestou z práce 

• Či obec podporí vznik balíkomatu Slovenskej pošty ? riešili sme predĺženie otváracích 

hodín pošty, majú štatistiku návštevnosti, nezodpovedá požiadavkám, ktoré obyvatelia 

majú, potrebujú pokryť náklady na prevádzky a mzdy, obrátime sa na Slovenskú poštu 

• Umiestnenie spomaľovačov – slzičiek na vjazdoch do obcí – pán má vyjadrenie z BSK, 

že obec má požiadať BSK o zaradenie do plánu investícií, motorové vozidlá 

nedodržiavajú rýchlosť pri vjazde do obce a pri výjazde z obce, nevadí mu ani tak 

frekvencia pohybu vozidiel, ako neprimeraná rýchlosť, dohodli sme sa, že nám zašle 

list s BSK, aby sme vedeli, s kým na túto tému môžeme pokračovať v komunikácii 

 

 

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

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová        ,,podpísané" 

 

overovatelia : Ingrid Noskovičová , PhDr. Jana Matulová   ,,podpísané" 

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič ,,podpísané" 

 

 


