Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 11.12.2017 o 17:00 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
Neúčasť : ospravedlnení Ing. Štefan Gašparovič a Ľubomír Zápražný
Na zasadnutí sa zúčastnilo 5 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 PhDr. Janu Matulovú
- za navrhovateľov poslancov Ing. Viktora Veselovského a Ľubomíra Libiča
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1.
Za:7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu OZ :
Program OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Privítanie, otvorenie.
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Slovenský Grob za školský rok 2016/2017
Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce na rok 2017
Žiadosť o dotáciu Matica Slovenská Slovenský Grob
Žiadosť o dotáciu SZZ Slovenský Grob
Žiadosť o dotáciu Sabuž Modra
Žiadosť o dotáciu OŠK Slovenský Grob
VZN č.1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Slovenský Grob č.2/2015 zo dňa 12.10.2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob
VZN č.2/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Slovenský Grob č.4/2013 zo dňa 16.12.2013 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.3/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Slovenský
Grob
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018
Rozpočet na rok 2018
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN
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16.
17.
18.
19.

3/2016 pre súkromnú ZUŠ Slovenský Grob
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Rôzne
Diskusia
Záver
Ing. Veselovský navrhol bo 9,12 a 13 presunúť pred bod č.5
Schválené so zmenou poradia uznesením č.2
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Slovenský Grob za školský rok 2016/2017 – záver správy prezentoval JUDr. Štefan
Gašparovič, starosta obce
Vzaté na vedomie uznesením č.3
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 – presuny zostatku
kapitálových výdavkov do rezervného fondu
Schválené uznesením č. 4.
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. VZN č.1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský
Grob č.2/2015 zo dňa 12.10.2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob – nová výška poplatkov za
stravnú jednotku – prechod do vyššieho pásma
Nové ceny :
Materská škola – 3.pásmo
Stravníci od 2 do 6 rokov
desiata obed
olovrant úhrada
0,28
0,68
0,23
1,19

Základná škola – 3. pásmo
stravníci od 6 do 11 rokov

desiata obed
0,40
1,01

Zamestnanec školy
pedagogický/nepedagogický-MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ
obed
úhrada
1,98
1,98

úhrada
1,41

stravníci od 11 do 15 rokov

desiata obed
0,40
1,09

Fyzická osoba
(cudzí stravníci)
obed
2,50

úhrada
2,50

Schválené uznesením č. 5
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0
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úhrad
1,49

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018 – predniesla Ing. Jana Pešková, hlavná
kontrolórka obce – rozpočet je vypracovaný v zmysle všetkých pravidiel, odporúča
schváliť
Vzaté na vedomie uznesením č. 6
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Rozpočet na rok 2018 – prezentoval JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce, Ing.
Viktor Veselovský za komisiu finančnú a miestneho rozvoja – tiež odporúča schváliť
Schválené uznesením č. 7
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Žiadosť o dotáciu Matica Slovenská Slovenský Grob – na rok 2018 vo výške 1600,Eur
Schválené uznesením č. 8
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Žiadosť o dotáciu SZZ Slovenský Grob – na rok 2018 vo výške 1500,- Eur
Schválené uznesením č. 9
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Žiadosť o dotáciu Sabuž Modra – 1 dieťa narodené v roku 2016 s trvalým pobytom
v našej obci navštevuje materské centrum v Modre, Ing. Jana Pešková upozornila na
skutočnosť, že takúto dotáciu nemáme schválenú v žiadnom VZN
Zamietnuté uznesením č. 10
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Žiadosť o dotáciu OŠK Slovenský Grob – na rok 2018 vo výške 15000,- Eur, máme
už tri mládežnícke mužstvá, pre ktoré treba technické vybavenie
Vzaté na vedomie uznesením č. 11
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. VZN č.2/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Slovenský Grob č.4/2013 zo dňa 16.12.2013 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Ing. Jana Pešková na
ozrejmenie uviedla, že v §17 VZN sa riešia podmienky dane z ubytovania
Schválené uznesením č. 12
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0
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14. VZN č.3/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Slovenský
Grob – v platnosti od 01.01.2018 – 25 Eur za m2, prostriedky budeme môcť využiť na
výstavbu nových tried škôlky a školy, v piatok 08.12.2017 bola podpísaná zmluva na
kúpu pozemku z 1,- Eur od ISI Grup
Schválené uznesením č. 13
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu – predtým sme platilo
za činnosť spoločného stavebného úradu podľa počtu obyvateľov, teraz sa bude brať
do úvahy aj počet konaní za jednotlivé obce spoločného stavebného úradu
Schválené uznesením č. 14
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

16. Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN
3/2016 pre súkromnú ZUŠ Slovenský Grob – prezentovala Ing. Jana Pešková, ZUŠ
má do 20.12.2017 predložiť opatrenia na nápravu 2 zistených nedostatkov
Schválené uznesením č. 15
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – predniesla Ing. Jana Pešková
Schválené uznesením č. 16
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

18. Rôzne :
- nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku
19. Diskusia :
- p. Drozd z Malého raja – podľa jeho vyjadrenia je veľký problém s retardérmi, ktoré
boli osadené na miestnych komunikáciách v malom raji, na Okružnej ulici všetci
jazdia ako po hlavnej ceste, autá spôsobujú prechádzaním po spomaľovačoch veľký
hluk, ťažké nákladné autá jazdiace na stavby ničia cestu, takisto ju znečisťujú,
navrhuje odstrániť spomaľovače z hlavnej cesty aspoň na obdobie nadchádzajúcich
dvoch rokov, keď ešte bude trvať výstavba v lokalite, nákladné autá sú vysoké, majú
hrubé pneumatiky, necítia prechod cez spomaľovače, veľa vodičov obchádza retardéry
po chodníkoch, je vysoké nebezpečenstvo vzniku nehôd, keď obyvatelia vychádzajú
zo svojich dvorov, či sa bude riešiť obchvat cez lokalitu, tak ako je plánovaný, veľmi
by to uvítal, lebo by sa odbremenila premávka okolo jeho nehnuteľnosti,, či bude
nejaký výjazd z lokality Zátišie
- starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič reagoval : situácia bola riešená na základe
mnohých podnetov občanov z Malého raja, stretla sa s nimi aj pani poslankyňa PhDr.
Oľga Jarošová, po vyhodnotení celej situácie, ktorá je riešená od začiatku ako obytná
zóna, sa pristúpilo k projektu nového dopravného značenia, vypracovaného
dopravným inžinierom a schváleného ODI Pezinok, treba počkať minimálne na
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štvrťročné vyhodnotenie dopravnej situácie a nehodovosti po umiestnení nového
dopravného značenia, potom môžeme situáciu znova prehodnotiť, obchvat Pezinka je
prioritou nového župana BSK, finančné prostriedky poskytnuté z eurofondov musia
byť použité do konca roka 2022 a vyúčtované do konca roka 2023,
- poslane Mgr. Ján Juran podotkol, že ak by všetci vodiči dodržiavali dopravné
predpisy, nemuseli by sme situáciu vôbec riešiť.
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ľubomír Libič
zapisovateľ : Martina Jajcayová
overovatelia : Mgr. Ján Juran, PhDr. Jana Matulová
starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič
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