
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 09.11.2017 o 18:00 hod. 
 

 

 

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

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Dezider 

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

Neúčasť : ospravedlnený Ing. Štefan Gašparovič 

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: Mgr. Jána Jurana a Ľubomíra Libiča  

- za navrhovateľov poslancov  Ing. Viktora Veselovského a Ing. Juraja Slováčka 

 

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. Správa z kontroly vyrubovania, evidencie a správy miestnych daní za rok 2016 

4. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017 

5. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – predaj pozemkov Poľná ul. – Vrablanský, 

Meszároš, Pokorný 

6. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku cyklotrasa 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenský Grob a DEVELOPMENT Group 

Slovenský Grob s.r.o. 

7. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – darovanie pozemku Ministerstvo obrany SR 

8. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – kúpa pozemku ISI Group 

9. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku Návratková, Návratek, 

Veselovská  

10.  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – zámena pozemku Efremov  

11.  Rozpočtové opatrenie starostu č.3 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 

2017 

12.  Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017 

13.  Audítorská správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 

14.  Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2016  

15.  Rôzne 

16.  Diskusia 

17.  Záver 

 

 



Schválené uznesením č.2 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

4. Správa z kontroly vyrubovania, evidencie a správy miestnych daní za rok 2016 – 

predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Pešková – boli nájdené niektoré nedostatky, 

ako nevyrubenie poplatku za využívanie verejného priestranstva, rozdiely v daňových 

tlačivách a výstupu zo systému, za rok 2016 bol vysoký podiel nezaplatených daní, 

treba postúpiť zo strany obce k ich vymáhaniu, nálezy z kontroly treba napraviť do 

konca mesiaca 11/2017 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.3  

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2017 – 

preniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Pešková 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 4. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – predaj pozemkov Poľná ul. – Vrablanský, 

Meszároš, Pokorný – vstup na pozemky 

 

Schválené uznesením č. 5  

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku cyklotrasa 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenský Grob a DEVELOPMENT Group 

Slovenský Grob s.r.o. - cyklotrasy 

 

Schválené uznesením č. 6 – DEVELOPMENT Group Slovenský Grob s.r.o. 

Za: 8 Proti : 0  Zdržal sa : 0 

 

Schválené uznesením č. 7 – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slovenský Grob 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – darovanie pozemku Ministerstvo obrany SR – 

cyklotrasy, p. Dezider Slezák požaduje zriadenie vecného bremena pre možnosť 

prejazdu vozidlami poľnohospodárskeho družstva, po nadobudnutí pozemku do 

majetku obce 

 

Schválené uznesením č. 8 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – kúpa pozemku ISI Group – pozemok je určený 

na výstavbu materskej a základnej školy 

 

 



Schválené uznesením č. 9 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku Návratková, Návratek, 

Veselovská – dlhodobo užívajú, vysadili úžitkové dreviny 

 

Schválené uznesením č. 10 

Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 1 Ing. Viktor 

Veselovský 

 

11. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – zámena pozemku Efremov – pozemok pri 

budove starej školy, aby bol dostatočný priestor na vybudovanie sociálnych zariadení 

a kuchynky, zámena v pomere 1:1 

 

Schválené uznesením č. 11 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

12. Rozpočtové opatrenie starostu č.3 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 

2017 – predniesol starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

             

Vzaté na vedomie uznesením č. 12 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

13. Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017 – 

predniesol starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

Schválené uznesením č. 13 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Audítorská správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 – predniesol 

starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič – overené audítorom v zmysle zákona 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 14 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2016 – predniesol 

starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 15 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

16. Rôzne : 

- nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku 

 

17. Diskusia : 

 



- Ing. Jozef Javorka – minulý víkend sme mali voľby do VÚC, chce v mene všetkých 

občanov zablahoželať starostovi JUDr. Štefanovi Gašparovičovi k zvoleniu za 

poslanca BSK za náš volebný obvod, nech sa mu podarí zabezpečiť zlepšenie dopravy, 

sociálnych služieb, VÚC nie sú preferovaná oblasť, preto bude zaujímavé, ak občanov 

bude informovať takpovediac z prvej ruky, rok 2017 sa chýli ku koncu, v obci sa 

podarilo urobiť veľa vecí pre občanov, ďakuje všetkým, ktorí sa na nich podieľali 

a nech aj naďalej pokračujú v dobrej práci aj v roku 2018, aby sme v obci nemali len 

časť Malý raj, ale aby sme boli veľkým rajom, treba spojiť všetky sily, nikto iný za nás 

nič neurobí 

- p. Veselý – bol na predvolebnom stretnutí obyvateľov obce s kandidátom na župana 

p. Frešom, pýtal sa ho na možnosť obmedzenia kamiónovej dopravy cez obce, dostal 

odpoveď, že sa to dá – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič zopakoval, že sme písali 

žiadosti na BSK, Regionálne  cesty a dostali sme zamietavú odpoveď, prisľúbil, že to 

bude prvá vec, ktorú bude chcieť riešiť s novým županom 

- p. Fornerová – rozprávala o svojich problémoch s dcérou, pozemkami, políciou, 

advokátmi – pán starosta jej prisľúbil, že keď prinesie všetky materiály, pôjde s ňou 

osobne na políciu 

 

18. Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček........................................................ 

 

zapisovateľ : Martina Jajcayová ................................................................................................... 

 

overovatelia : Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, ............................................................................ 

 

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič ....................................................................................................... 

 


