
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK 

 v Slovenskom Grobe dňa 12.10.2015 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, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj 

Slováček, Dezider Slezák, Ing. Štefan Gašparovič, Viktor Veselovský a Ľubomír Zápražný. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 17 občanov. 

 

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

 

2. Starosta navrhol: 

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

- za overovateľov zápisnice: Ing. Štefana Gašparoviča, Mgr. Jána Jurana 

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

Schválené uznesením č.I.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

      Schválenie programu OZ : 

Doplnenie programu rokovania o 2 body:  Bio kompostéry a Nakladanie 

s nehnuteľnosťami Slamka. 

Program zasadnutia OZ 

1.      Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľov a  overovateľov zápisnice. 

3.    Nakladanie s nehnuteľnosťami – Haško  

4.    Zrušenie predkupného práva Priecelová 

5.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

6.    Rozpočtové opatrenie starostu obce Slovenský Grob č.2/2015 

7.    Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2015 

8.    VZN č.2/2015 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach 

9.    Správa o kontrole plnenia uznesení OZ za I. polrok 2015 

10.     Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok   

2015 

11.  Vstup do OOCR 

12.   Zriadenie ZUŠ 

13.   Bio kompostéry 

14.   Nakladanie s nehnuteľnosťami Slamka 

15.   Rôzne 

16.   Diskusia 

17.   Záver 

Schválené uznesením č.II.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

3. Nakladanie s nehnuteľnosťami – Haško, záhrada o výmere 685 m2, parcela 551/44, 

predaj nehnuteľnosti schválený uznesením č. III. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 1 

4. Zrušenie predkupného práva Priecelová – má trvať ešte tri roky, pani Priecelová má na 

pozemku parc.551/81 o výmere 336 m2 postavenú nehnuteľnosť, zrušenie 

predkupného práva potrebuje kvôli banke, schválené uznesením č.IV. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 



5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – funkčné obdobie terajšej kontrolórky končí 

31.12.2015, prihlášky treba doručiť na úrad do 13.11.2015 a voľba bude prebiehať na 

OZ dňa 30.11.2015, schválené uznesením č. V. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Slovenský Grob č.2/2015- zmena kvôli dotácii 

4000 € Naša škôlka – náš kraj, OZ berie na vedomie uznesením č. VI. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

7. Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2015 – 

úprava príjmov o 6000 € - na havarijný stav – úprava zelene – stromov na cintoríne, 

schválené uznesením č. VII. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

8. VZN č.2/2015 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach – dlhodobo sa 

poplatky neupravovali, máme najnižšie v okrese, schválené uznesením č. VIII. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

9. Správa o kontrole plnenia uznesení OZ za I. polrok 2015 – pani kontrolórka 

skonštatovala, že všetky úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boli splnené, OZ 

zobralo na vedomie uznesením č. IX. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

10. Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok   

201 – pani kontrolórka vytkla jednu chybu – 2x bola uhradená zálohová faktúra bez 

zmluvy , OZ berie na vedomie uznesením č. X. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

11. Vstup do OOCR Malé Karpaty, OZ schválilo uznesením č.XI. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

12. Zriadenie ZUŠ – OZ schválilo prevádzkovanie ZUŠ v priestoroch ZŠ s MŠ Slovenský 

Grob uznesením č. XII. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

13. Projekt BIO kompostérov – v rámci ZMOMR sa chceme zapojiť do projektu a žiadať 

o dotáciu, 1200 ks kompostérov, 9 veľkých kompostérov pre obec, 1 ks štiepkovač, 1 

ks elektrický kompostér pre ŠJ, 5 % spoluúčasť obce, nie je zaručené schválenie 

projektu, OZ uznesením č. XIII, schvaľuje účasť v projekte a súhlasí so 

spolufinancovaním. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

14. Nakladanie s nehnuteľnosťami Slamka – cesta a IS v časti Štepnice, musel odstrániť 

závady, kúpna cena 1 €, schválené uznesením č. XIV. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

15. V bode rôzne sa neprihlásil nikto. 

16. Diskusia: p. Minarovičová Helena – ako bude prebiehať výstavba na Vajnorskej ceste, 

kvôli kanalizácii- starosta odpovedal, že spoločnosť, ktorá predložila projekt na 

výstavbu prerába, nakoľko nespĺňa podmienku zastavanosti, či boli dané p. Haškovi 

podmienky ohľadne vybudovania parkoviska ?, ostatní členovia Cechu husacinárov si 

museli vybudovať, nie je rovnaký meter na podnikateľov, či obec nemôže vyberať 

poplatky za parkovacie miesta, zlý stav chodníka od Reštaurácie u gazdu, starosta 



informoval o tom, že elektrické vedenie by sa malo zakopávať do zeme, nechceme 

vybudovať chodník a v priebehu 1-2 rokov ho porušiť. 

Pozrieť v dokumentácii dátum kolaudácie okolia DK, odkedy sa môžu platiť poplatky. 

p. Veselý – chodník z kociek sa dá rozobrať, žiada zastavenie kamiónovej dopravy, 

posledné 2 týždne je veľký pohyb kamiónov, starosta odpovedal, že legislatívne sa 

nedá doriešiť, kvôli druhu cesty, Ing. Pešková doporučila starostovi, aby si vypýtal 

z BSK písomné stanovisko 

- Ing. Švorc - Orechová ulica, prišiel požiadať o pomoc, cesta vybudovaná 

súkromným investorom, nedobudovaná kanalizácia, VO, porušenie kúpnych zmlúv 

s developerom zo strany developera, aby sa pri novej žiadosti o výstavbu dala 

podmienka dokončenia Orechovej ulice I. 

p. Juran vyjadril stanovisko p. Garajovi ešte v predchádzajúcom volebnom období, že 

všetko treba dokončiť 

Orechová ulica II. – realizuje iný právny subjekt spojený so starým investorom osobou 

p. Garaja 

p. Libič Drahoš, p. Paxián – čo sa vyriešilo s betonárkou ?, navrhli zjednosmernenie 

Družstevnej ulice ? tonáž automobilov ? starosta odpovedal, že prevádzka betonárky 

spĺňa všetky zákonné náležitosti 

p. Gaštan – ako sa plánuje výstavba za Lúčnou a Poľnou ulicou ?, staviteľ zatiaľ 

nepožaduje od obce žiadne povolenie, v predbežnom rokovaní bola podmienka 

vybudovania cesty 

17. Starosta ukončil zasadnutie, poďakoval za účasť a podnety. 

 

 

 

 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Štefan Gašparovič 

 

 

starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


