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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej 

sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe  

dňa 12.08.2020 o 17:00 hod. 
 

 

 

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

Pešková , poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Mgr. Katarína Janošťáková, 

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

Veselovský . Ospravedlnil sa Ing. Robert Hámor. Zasadnutia sa zúčastnil jede občan. 

 

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: Ľubomíra Libiča a Ingrid Noskovičovú. 

 

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 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob 

4. Návrh na zrušenie VZN č.2/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky 

držania psov na území obce Slovenský Grob 

5. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.3/2020 

6. Rozpočtové opatrenie č.3 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

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

 

Na otázku starostu na doplnenie programu nikto nenavrhol žiadne doplnenie. 

 

4. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob 

 

VZN 1/2020 schválené hlasovaním 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Návrh na zrušenie VZN č.2/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky 

držania psov na území obce Slovenský Grob 
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VZN 2/2020 schválené hlasovaním 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.3/2020 – jednotlivé položky 

rozpočtového opatrenia objasnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

 

 Vzaté na vedomie uznesením č.3 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Rozpočtové opatrenie č.3 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020 – 

jednotlivé položky úpravy rozpočtu predstavil starosta obce JUDr. Š Gašparovič. 

 

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

 

 

 

8. Rôzne – z poslancov nemal nikto žiaden príspevok. 

Pán Veselý – mal otázku, či by sa mohol ozvučiť dom smútku, aby bola dôstojná 

rozlúčka pri pohreboch – odpovedal starosta obce: po rozhovore s pánom farárom bola 

zakúpená väčšia prenosná aparatúra, aby sa s ňou dalo pohybovať aj po cintoríne 

- v Pezinku sa má budovať spaľovňa pre domácich miláčikov, či ako obec 

podnikáme nejaké kroky proti tejto stavbe, opäť odpovedal starosta obce JUDr. 

Š.Gašparovič – Obec Slovenský Grob nie je účastníkom konania, tu sa však máme 

možnosť zúčastniť ako občania, poslanec Ing. Gašparovič potvrdil, že ako občania sa 

vieme zapojiť jednotlivo podpisom petície, ktorá sa chystá v Pezinku, takisto 

17.08.2020 je zvolané verejné prerokovanie v Pezinku, ktorého sa môžu občania 

zúčastniť. 

 

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

 

zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová                          ,, podpísané" 

 

overovatelia : Ľ.Libič, I.Noskovičová                                  ,, podpísané" 

 

starosta obce : JUDr. Š.Gašparovič                   ,, podpísané" 


