
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 11.10.2016 o 18:00 hod. 
 

 

 

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

Ján Juran, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj Slováček, Dezider 

Slezák, Ing. Štefan Gašparovič,  Ľubomír Zápražný, PhDr. Jana Matulová a Ing. Viktor 

Veselovský. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo približne 11 občanov. 

 

1. Starosta obce Mgr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

2. Starosta navrhol: 

a) za navrhovateľov poslancov  Mgr. Jána Jurana a Ing. Viktora Veselovského 

b) za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová, 

c) za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Libiča a Dezidera Slezáka 

 

Uznesením č.1 schválený bod a), vzaté na vedomie body b) a c). 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

3.  Schválenie programu OZ : 

 

Program zasadnutia OZ 

1.    Privítanie, otvorenie 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice 

3.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.5/2016 

4.    Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2016 

5.    Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – zámena pozemku Drinka 

6.    Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – kúpa pozemku Gasstav SK s.r.o. 

7.    Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 

8.    Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2015 

9.    Zrušenie uznesenia č.8. – I/OZ/2016 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12.  Záver  

  

 Program rokovania obecného zastupiteľstva schválený uznesením č.2. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

4. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.5/2016 

 

Schválené uznesením č. 3 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2016 

 



Schválené uznesením č. 4., s opravou – začleniť do kapitálových výdavkov sumu 

6000,- Eur na projektovú dokumentáciu – cyklotrasa Pezinok – Viničné – Slovenský 

Grob 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – zámena pozemku Drinka, vysporiadanie 

pozemku pod ihriskom OŠK 

 

Schválené uznesením č.5 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – kúpa pozemku od Gasstav SK s.r.o. – 

pozemné komunikácie, parkovacie státie, verejná zeleň  

 

Schválené uznesením č.6. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

  

8. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I.polrok 2016 – 

predniesla Ing. Pešková, uznesenie 1 nesplnené, bude doriešené na dnešnom 

zastupiteľstve  

 

Schválené uznesením č.7. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2015 – predniesol 

starosta obce, je to ucelený dokument za rok 2015 zo všetkých oblastí života, vrátane 

účtovníctva ZŠ s MŠ Slovenský Grob, overené audítorom. 

 

Schválené uznesením č.8. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Zrušenie uznesenia č. 8-I/OZ/2016 - schválili sme vstup do združenia Jurava, projekt 

sa vyvíja iným smerom, ako bolo sľúbené, nie na Slovenský Grob, ale smerom na 

Vrakuňu, platili by sme zbytočne členské 

 

Schválené uznesením č.6. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Rôzne : 

- poslanec Mgr. Juran – bolo by dobré spojiť cyklotrasy, ľudia už si zvykli, chodia 

na bicykloch, možno treba rokovať s Vajnorami, Chorvátskym Grobom  

- starosta – stretáva sa so starostom Chorvátskeho Grobu, všetko je momentálne 

smerované na Vrakuňu, keď to bude možné, napojíme sa na existujúcu trasu, 

kedykoľvek môžeme do združenia Jurava vstúpiť  

 

12. Diskusia 



- p. Veselý – treba sa konečne zaoberať ťažkou dopravou, nič sa s tým nedeje, 

všade sa rieši hlučnosť, obmedzuje sa doprava vo všetkých obciach okolo, len 

u nás nie 

- starosta – riešili sme minulý rok, dostali sme zamietavú odpoveď 

- p. Siman – dostupnosť služieb obyvateľov zo Zátišia a z Malého raja , manželka 

dnes musela ísť lekárovi pešo, p. Spáčil informoval obyvateľov o tom, že budú 

stavať cyklochodník na spojenie častí obce, ale stále sa nič nedeje, písal aj 

žiadosť o informáciu v zmysle zákona 211, na jednu už dostal odpoveď 

- starosta – cyklotrasa sa rieši, bude sa budovať, majetkoprávne problémy 

s pozemkami , rieši pozemkový fond 

- Ing. Kolenčík – či sa bude budovať miestny rozhlas na Monari, nie sú 

informovaní, až na poslednú chvíľu sa dozvedia, vidia, že v rozpočte je prebytok 

- poslanec Mgr. Juran – rokovania o budovaní rozhlasu prebiehali už dávnejšie, na 

bezdrôtový rozhlas, je to finančne veľmi náročné riešenie, potrebujeme dokončiť 

kanalizáciu a iné priority, teraz sa dokončuje prístavba školy a škôlky 

- starosta – prebytok síce je v rozpočte, ale stále sa môže vyskytnúť havarijná 

situácia, máme rozpracované ešte iné projekty, ktoré budeme presúvať do 

budúceho roku, dostali sme dotáciu na rekonštrukciu starého rozhlasu 

- poslanec Mgr. Juran – treba opraviť telocvičňu, vlhne, treba to riešiť urgentne, 

pozrite sa na iné obce okolo, či toľko budujú ako u nás 

- starosta – aj na rodičovských združeniach v škole a škôlke apeloval na 

prihlasovanie na trvalý pobyt, podielové dane prídu po prihlásení sa obyvateľa 

až po 2 rokoch, inak je príjem iba z dane z nehnuteľností, čo je malá čiastka 

- Ing. Kolenčík – treba robiť pozitívnu kampaň, aby sa ľudia prihlasovali 

- Mgr. Pachnerová – na stránke mesta Pezinok je vraj zverejnená 

územnoplánovacia informácia, že sa budú zamieňať pozemky Pezinka za 

pozemky Slovenského Grobu, prečo o tom nie sú informovaní, keď je to za ich 

záhradami 

- poslanec Slezák – je predsedom poľnohospodárskeho družstva, pozemky majú 

v prenájme, nemá žiadnu informáciu o tejto skutočnosti 

- starosta – obec neodstala žiadnu informáciu a požiadavku, preveríme na stránke 

mesta Pezinok 

- p. Pachnerová – ako je to s detskými ihriskami medzi vila domami, ľudia ich tam 

nechcú, kvôli vysokej hlučnosti, OZ chcelo vybudovať chodník, Gasstav SK 

nesúhlasil 

- starosta – zatiaľ sa nič nechystá, detské ihriská zatiaľ nie sú v pláne, problém bol 

už aj pri inštalácii lavičiek, polovica ľudí ich chce, polovica nie 

- poslanec Mgr. Juran – kam teda máme umiestniť ihriská, môžeme ich umiestniť 

len na obecných pozemkoch, a pozemky medzi vila domami sú obecné 

- poslanec Ing. Gašparovič – bývajú mu tam deti, aj občania medzi sebou sa 

nevedia dohodnúť, čo vlastne chcú 

- Mgr. Juran – napíšte žiadosť na obecný úrad, aby sme mali prehľad 

o požiadavkách na riešenie oddychovej zóny a detských ihrísk 

- poslankyňa PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová – v minulosti sme rozprávali 

o možnosti predĺženia MHD až do Slovenského Grobu, aká by bola suma za túto 

službu, ktorou by sme sa mali spolupodieľať na financovaní ? 

- starosta – pri predchádzajúcich rokovaniach bola suma cca 80.000 Eur ročne, čo 

je pre obec vysoký náklad, na rokovaniach s BSK, DPMB aj Slovak Lines mali 

k dispozícii presné štatistiky o vyťažení spojov, posilňovanie spojov je pre nich 

nerentabilné 

- poslanec Mgr. Juran – ešte za čias jeho starostovania sa dvakrát ročne posielali 

pripomienky k zmene cestovných poriadkov, toto sa robí stále, on sám nedávno 

cestoval autobusom a bol takmer prázdny 



- p. Pokorná – požiadavka na zabezpečenie mikrofónu na budúce zastupiteľstvo, 

niektorých bolo slabo počuť 

 

10.Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

navrhovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Viktor Veselovský  

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia : Ľubomír Libič, Dezider Slezák 

 

 

starosta obce : Mgr. Štefan Gašparovič  

 


