
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 14.03.2016 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, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj 

Slováček, Dezider Slezák, Ing. Štefan Gašparovič a Ľubomír Zápražný, neskôr prišiel Ing. 

Viktor Veselovský. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 13 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 a Ľubomíra Libiča 

- za navrhovateľov poslancov  Mgr. Jána Jurana a Ing. Juraja Slováčka 

Schválené uznesením č.1. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

3.  Schválenie programu OZ : 

Program zasadnutia OZ 

1.    Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob 

   za rok 2015, Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti 

4.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2016 

5.    Žiadosť o dotáciu pre CVČ Modra 

6.    Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce GASSTAV SK s.r.o. 

7.    Zrušenie vecného bremena Fedorová Katarína 

8.    Vstup do Združenia obcí JURAVA 

9.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.1/2016 

10.    Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2016 

11.    Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – Matica Slovenská 

12.    Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – SZPB 

13.    Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – OŠK 

14.    Náhrada škody za opravu pomníkov 

15.    Rôzne 

16.    Diskusia 

17.    Záver 

- Mgr. Ján Juran požiadal o doplnenie bodu – zvýšenie platu pre hlavnú 

kontrolórku Ing. Peškovú, základný plat + odmena 20 % mesačne 

Schválené uznesením č.2. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob 

za rok 2015, Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti 

- predniesla Ing. Pešková, OZ vzalo na vedomie uznesením č.3 

 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 



5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2016 

– predniesla Ing. Pešková, doplniť do bodu 2.1. úprava na marec 2016 

Schválené uznesením č. 4. 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Žiadosť o dotáciu pre CVČ Modra  

- obec nebude poskytovať dotáciu CVČ mimo územia Slovenského Grobu 

Schválené uznesením č.5 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce GASSTAV SK s.r.o. 

- Mgr Ján Juran predniesol návrh na uznesenie vypracovaný p. Kostolanskou, ide 

o 12 pozemkov , ostatné plochy o celkovej výmere 2329 m2, na LV č. 2973, 

kúpna cena celku 1,- Euro 

Schválené uznesením č.6. 

 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

  

8. Zrušenie vecného bremena Fedorová Katarína 

– zdedila pozemok s vecným bremenom – predkupné právo v prospech obce po 

otcovi, chce stavať nehnuteľnosť, banka neakceptuje takéto vecné bremeno  

Schválené uznesením č. 7 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Vstup do Združenia obcí JURAVA  

- ide o cyklochodník, prednedávnom vstúpila obec Chorvátsky Grob, Ivanka pri 

Dunaji a Viničné, aby bolo ucelené územie, bolo by dobré vstúpiť aj 

Slovenskému Grobu, platí sa členské 1 Euro na obyvateľa ročne, používajú sa na 

údržbu, ale keďže cez naše územie ešte nevedie trasa, tak sa prostriedky použijú 

na nové projekty 

 Schválené uznesením č. 8 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.1/2016 

- úprava o 245,- Eur – na príspevok pre novonarodené deti, nakoľko v roku 2015 

bol počet narodených orpoti minulému roku takmer dvojnásobný 

Schválené uznesením č. 9 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2016 

- navýšenie výdavkov o položky projektová dokumentácia – zateplenie telocvične 

a verejné obstarávanie  na prístavbu ZŠ 

- Ing. Pešková navrhla zvýšiť výdavky aj o výšku členského do Združenia Jurava, 

starosta povedal, že stačí ž po prijatí do združenia, môže byť bodom rokovania 

ďalšieho zastupiteľstva 

Schválené uznesením č. 10 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 



 

 

 

 

 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – Matica Slovenská 

- žiadosť na 1000,- Eur 

- členovia Matice pomáhajú pri organizovaní obecných podujatí, robia vlastné 

aktivity  

Schválené uznesením č.11 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – SZPB 

- žiadosť o 200,- Eur, každoročne poskytujeme 100,- Eur, na propagáciu, chod 

organizácie, robia besedy s deťmi na školách  

OZ zobralo na vedomie uznesením č. 12 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Slovenský Grob – OŠK 

- žiadosť na výšku 9000,- Eur 

-  na činnosť klubu, rozhodcovia, štartovné 

Schválené uznesením č. 13 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Náhrada škody za opravu pomníkov 

- minulý rok spadol strom na cintoríne na 4 hroby, 3 nájomníci požiadali 

o náhradu škody, poslanci sa dohodli na pracovnej porade na náhrade vo výške 

50 % z predložených faktúr a bločkov z pokladnice  

- celková náhrada škody vo výške 511,50 Eur 

OZ zobralo na vedomie uznesením č. 14 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

16. Úprava platu hlavnej kontrolórky 

– v zmysle návrhu Mgr. Jurana, zákon 369/1990 o obecnom zriadení, súčin priemernej 

mesačnej mzdy a počtu obyvateľov + navýšenie o mesačnú odmenu 20 % = 408,- Eur 

Schválené uznesením č. 15 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

17. Rôzne 

- Ing. Javorka žiada o opravu výtlakov na cestách po zime – najmä pri Reštaurácii 

u Gazdu 

- bránka na cintoríne od Chorvátskej ulice má pokazený pánt 

- bolo by dobré natrieť stĺpy verejného osvetlenia na Chorvátskej ulici 

- poďakoval za zachovanie obradnej siene pri rekonštrukcii obecného úradu, dobrá 

rekonštrukcia, vytvorené dobré podmienky pre samosprávu 

- námestie pred úradom – bolo by dobré urobiť najnutnejšie opravy starej školy, 

osvetovej besedy za najnižšie náklady, aby bol pekný celok, doplniť dosky na 

lavičky 



- chodník od Reštaurácie u Gazdu po obecný úrad – zlepšil by sa vzhľad, nech sa 

tým poslanci zaoberajú na poradách 

- starosta odpovedal na podnety – výtlky sme už čiastočne opravili, na našich 

komunikáciách, prebieha jednanie s T-comom, chcú u nás realizovať položenie 

optického kábla, potom by upravili aj chodník 

- p. Veselý Hlavná ul. – stred dediny máme výstavný a pred úradom máme rozbité 

cesty aj chodník, upozornil na zlé parkovanie obyvateľov domu oproti úradu, 

svojím počínaním rozbijú aj nový chodník 

- starosta znova opakoval situáciu obce, musíme počkať na výsledky VO na 

prístavbu ZŠ a MŠ, to je priorita a potom uvidíme, ako na tom budeme 

s finančnými zdrojmi 

- p. Helcman z Monari – pýtal sa ohľadne umiestnenia lavičiek na sídlisku, 4 sa 

mu zdajú málo, bola poškodená obecná tabuľa, treba ju dať do poriadku 

- o popísaní tabule pred voľbami vieme, nápisy boli vyčistené, lavičky už sa začali 

osádzať, závisí to od počasia, ktoré je ešte premenlivé 

- Mgr. Ján Juran pripomienkoval neporiadok za školou a škôlkou, treba tam 

povyrezávať kríky a vinič, lebo sa tam stretávajú zrejme výrastkovia, sú tam 

porozbíjané fľaše a zaceliť dieru v plote 

- starosta sľúbil, že tam pošle technických zamestnancov OÚ 

- p. Mitas Orechová ulica – chcel by sa informovať ohľadne II. etapy Orechová 

ulica a kolaudácie Orechová I. 

- starosta informoval o tom, že stavebný úrad požiadal o doplnenie dokumentácie 

- či sa dá vybudovať VO svojpomocne obyvateľmi ulice ? 

- developer prisľúbil do konca marca VO vybudovať 

- či sú rozvody na VO už v majetku obce ? 

- podľa vyjadrenia starostu nie, ale preverí túto skutočnosť 

- či starosta vie pomôcť s realizáciou VO do budúcej zimy ?  

- ďalší obyvatelia Orechová ul. - pripomienkovali územné konanie, nemajú žiadnu 

spätnú väzbu zo stavebného úradu 

- starosta má informácie zo SÚ od Ing. Karabinoša – prebieha stále komunikácia 

medzi SÚ a developerom, dopĺňajú doklady  

- chcú kopať prípojky cez súkromný pozemok – podľa vyjadrenia starostu 

nemôžu, musia mať s majiteľom pozemku minimálne zmluvu alebo vecné 

bremeno 

- SÚ s obyvateľmi nekomunikuje, pán posielal žiadosť aj na OÚ Slovenský Grob, 

cca 15.12.2015 ( preveríme ) , stále nedostal odpoveď-  stavebný úrad si môže 

predĺžiť lehotu na viac ako 30 dní 

- otázka , či je odovzdaný vodovod v lokalite obci ?, pán má na pozemku hydrant, 

čo s tým má robiť – vodovod prevádzkuje BVS, treba jednať s nimi, obec 

vodovod nepreberá, rieši developer a BVS 

18.Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

navrhovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Juraj Slováček 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia : Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič 

 

 

starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


