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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej 

sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe  

dňa 22.06.2020 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, Ing. Robert Hámor, Mgr. 

Katarína Janošťáková prišla po odhlasovaní prvého bodu programu, Ľubomír Libič, PhDr. 

Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček, ospravedlnil sa Ing. Viktor 

Veselovský . Zasadnutia sa zúčastnili traja občania.. 

 

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. Štefana Gašparoviča a Ing. Juraja Slováčka 

- za overovateľov zápisnice: PhDr. Janu Matulovú a Ingrid Noskovičovú. 

 

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.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2020 

4.    33. Správa z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu  

   majetku a záväzkov k 31.12.2019 

5.    34. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019  

6.    35. Správa z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce  

   za rok 2019 

7.    Súhlas SZUŠ Slovenský Grob – elokované pracovisko Viničné 

8.    Odpustenie časti nájmu B+J Trans, spol. s r.o. 

9.    Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovenský  

   Grob za rok 2019 

10.    Záverečný účet Obce Slovenský Grob za rok 2019 

11.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.1/2020 

12.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.2/2020 

13.    Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020 

14.    Rôzne 

15.    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. 
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4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2020 – hlavná kontrolórka obce 

Ing. Jana Pešková predstavila jednotlivé oblasti kontrolnej činnosti na ďalší polrok 

roku 2020 

 

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

 

5. 33. Správa z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu  

majetku a záväzkov k 31.12.2019 – Ing. Pešková zhrnula výsledky kontroly, nebol 

zistený žiaden inventarizačný rozdiel, opäť pripomenula potrebu upustiť od 

vymáhania nevymožiteľných daňových pohľadávok a odpísať ich z účtovnej evidencie 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.4 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

6. 34. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019 

V čase vykonávania kontroly nebolo splnené jedno uznesenie z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev, v čase konania zastupiteľstva 22.06.2020 už bolo splnené aj posledné 

uznesenie uzatvorením a zverejnením zmluvy. 

 

 Vzaté na vedomie uznesením č.5 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. 35. Správa z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce  

za rok 2019 - Ing. Pešková zhrnula výsledky kontroly, obecný úrad viedol účtovníctvo 

bez chýb, v ZŠ s MŠ sa vyskytli dve chyby, ktoré boli opravené, účtovníčka bola 

upozornená, bola prijatá nová sila, nakoľko počet žiakov a zamestnancov sa každým 

rokom zvyšuje a tým aj množstvo práce. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.6 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Súhlas SZUŠ Slovenský Grob – elokované pracovisko Viničné – umelecká škola 

potrebuje súhlas k podaniu žiadosti k otvoreniu nového pracoviska, pre nás ako obec 

z toho nevyplývajú žiadne povinnosti 

 

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

 

9. Odpustenie časti nájmu B+J Trans, spol. s r.o – starosta obce JUDr. Gašparovič 

zdôvodnil žiadosť nájomcu priestorov reštaurácie v dome kultúry, nakoľko prevádzka 

bola nútene zatvorená z dôvodu epidémie COVID-19, využívame zákonné možnosti 

odpustenia časti nájmu za využívanie priestorov 

 

Schválené uznesením č.8 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovenský  

Grob za rok 2019 – Ing. Pešková zhodnotila záverečný účet obce za rok 2019 ako 

zostavený v zmysle zákonných náležitostí, odporúča schváliť bez výhrad, starosta 

obce JUDr. Gašparovič prečítal závery audítorskej správy zostavenej zodpovednou 

audítorkou Ing. Juricovou, ktorá konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

 Vzaté na vedomie uznesením č.9 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Záverečný účet Obce Slovenský Grob za rok 2019 – starosta obce JUDr. Gašparovič 

zhrnul finančné ukazovatele rozpočtu, prácou zastupiteľov obce sa podarilo pôvodný 

rozpočet navýšiť o prostriedky získané z dotácií, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu 

 

Schválené uznesením č.10 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

12. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.1/2020 – starosta obce JUDr. 

Gašparovič zhrnul položky v opatrení, ide o prostriedky získané do rozpočtu z dotácií 

a darovacích zmlúv 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.11 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

13. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.2/2020- úprava opäť 

o príjmové položky – modernizácia učební ZŠ 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.12 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020 – 

úpravy položiek rozpočtu podľa predchádzajúcich rozpočtových opatrení starostu, 

dotácií na matriku, register obyvateľov a potrieb vyskytujúcich sa počas roka. 

 

Schválené uznesením č.10 
Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Rôzne – z poslancov nemal nikto žiaden príspevok. 

Starosta privítal občanov, je rád, že prišli na rokovanie. 

Otázka od obyvateľov bola najmä ohľadne novej škôlky, ako sme na tom. Pozemok 

sme získali od developera za 1,- Euro, máme právoplatné stavebné povolenie na školu 

aj škôlku, obstarávanie na zhotoviteľa zatiaľ nemôžeme začať, lebo nemáme finančné 

prostriedky na výstavbu. Aj za Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu sme 

zaslali list pani Remišovej a pánovi Mičovskému, aby prostriedky vyhradené 

z eurofondov určené na výstavbu nových škôl a škôlok neboli použité na vykrytie 
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výdavkov na sanáciu škôd spôsobených vírusom COVID-19, dostali sme pozitívnu 

odpoveď. Celá iniciatíva na získanie prostriedkov na výstavbu nových kapacít 

materských a základných škôl prebieha už vyše dvoch rokov v spolupráci s BSK, sme 

100% pripravení na podanie žiadosti, akonáhle bude zverejnená výzva na podávanie 

žiadostí. Celá iniciatíva bola smerom zdola, keď sa zberali informácie z miest a obcí 

a sústreďovali sa na BSK. Z vlastných zdrojov vieme použiť cca 300.000 Eur 

z poplatku za rozvoj. O refinancovanie vynaložených nákladov môžeme požiadať až 

po vyjdení výzvy. Máme v posledných rokoch vysoký nárast počtu detí, ktoré 

potrebujeme umiestniť tak v MŠ ako aj v ZŠ. Veľa obyvateľov nemá trvalý pobyt, 

podielové dane potom nesmerujú do našej obce. Tento rok navyše ako následok 

COVID-19 očakávame výpadok v rozpočte v podielových daniach. 

Občania prítomní na zasadnutí pochválili, že sa obnovilo vodorovné dopravné 

značenie – prechody v Malom raji. Vzišla otázka, či sa obnoví aj značenie pred 

spomaľovačmi. Áno, predpokladaný časový horizont budúci rok. Takisto označenie 

ulíc plánujem zrealizovať po dokončení výstavby v lokalite. Koše na psie exkrementy 

zvlášť nebudeme umiestňovať, môžu sa dávať do košov na komunálny odpad. Ich 

počet plánujeme navýšiť v celej obci. Problémy s triedením odpadu pretrvávajú, najmä 

čo sa týka tetrapakov, sami si svojou nedbalosťou vyrábame vyšší poplatok za odvoz 

odpadu. Cyklotrasy – buduje sa vetva Slovenský Grob – Viničné. Na pracovných 

stretnutiach so starostkou Chorvátskeho Grobu a primátorom mesta Svätý Jur riešime 

možné napojenie na Juravu, môžeme vyvíjať iniciatívu len v katastri našej obec. 

Časový horizont zatiaľ nevieme určiť. Veľa investujeme do zamestnávania 

pracovníkov v školstve na úkor iných investícií, aby sme vedeli zabezpečiť 

bezproblémový chod školských zariadení. 

 

 

Navrhovatelia : Ing. Š.Gašparovič, Ing. J.Slováček      ,,podpísané" 

 

zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová                    ,,podpísané" 

 

overovatelia : PhDr. J.Matulová, I.Noskovičová               ,,podpísané" 

 

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

 


