
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 18.05.2016 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, Ing. Viktor 

Veselovský. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 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: PhDr. et Mgr. Oľgu Jarošovú a Ľubomíra Libiča 

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

Schválené uznesením č.1. 

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

majetku a záväzkov k 31.12.2016    

4.    Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2015 

5.    Zámena nehnuteľností – Eva Minarovičová 

6.    Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2016 

7.    Rôzne 

8.    Diskusia 

9.    Záver 

- k programu nebol žiaden doplňujúci návrh 

Schválené uznesením č.2. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

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

majetku a záväzkov k 31.12.2016  

- predniesla Ing. Pešková, hlavná kontrolórka obce, odporučila odstúpiť od 

vymáhania daňových pohľadávok 

OZ vzalo na vedomie uznesením č.3 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

5. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2015 

- predniesla Ing. Pešková, hlavná kontrolórka obce 

OZ vzalo na vedomie uznesením č. 4. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

6. Zámena nehnuteľností – Eva Minarovičová 

- žiadosť pani Evy Minarovičovej o zámenu pozemkov, nehnuteľnosť zdedila, 

chce si to dať do poriadku, prípad hodný osobitného zreteľa 



Schválené uznesením č. 5 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

7. Rozpočtové opatrenie č.2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2016 

– starosta predniesol jednotlivé položky rozpočtu a zhrnutie 

Schválené uznesením č. 6 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

8. Rôzne : pán starosta informoval o stretnutí s riaditeľkou ZŠ s MŠ Slovenský Grob, 

budú riešiť prijatie detí , mali by byť prijaté všetky deti, ktoré si podali prihlášku, 

zároveň apeluje na všetkých prítomných obyvateľov, aby medzi svojimi známymi 

šírili potrebu prihlasovania sa na trvalý pobyt v obci, aby sa nám v obecnom rozpočte 

navyšoval príjem z podielových daní 

9. Diskusia : 

- pani z časti Monari – či sa bude kosiť burina na zelených plochách ?, odpoveď : 

starosta, obecné pozemky sa kosia pravidelne, zistíme vlastníkov plôch a zašleme im 

písomnú výzvu na udržiavanie pozemkov 

- vzniklo občianske združenie, bude sa riešiť detské ihrisko 

- otázka ohľadne bytovky, ktorá sa momentálne stavia v Monari, podľa obyvateľov je 

nie v súlade s územným plánom, žiadajú pozastaviť výstavbu ďalších bytoviek, aby sa 

zachovala kvalita života v ich časti Slovenského Grobu, keď kupovali na začiatku 

pozemky na rodinné domy, boli sa informovať na úrade, nič také vraj v pláne nebolo, 

podľa nich sa im ďalšou výstavbou zhoršila kvalita bývania, znížila sa im hodnota 

nehnuteľností, je nevyhovujúca cesta, aj z hľadiska bezpečnosti a je potrebné preveriť 

aktuálny stav s vydaným územným rozhodnutím, občania sa pýtajú či obecné 

zastupiteľstvo považuje situáciu v lokalite za vyhovujúcu, chcú zachovať ráz 

vidieckeho bývania, nie panelákového, chýba im polyfunkčný dom so službami. 

Starosta odpovedal, že územný plán je z roku 2007, územné rozhodnutie z roku 2009. 

Územné rozhodnutie je vyšším stupňom k územnému plánu, vydáva stavebný úrad. 

Obecné zastupiteľstvo nemá na stavebné povolenia dosah.  

p. Slezák – podľa neho by sa na poľnohospodárskej pôde vôbec nemalo stavať 

p. Juran – objasnil postup pri schvaľovaniach, ak stavebný úrad odporučí zmenu, 

krajský úrad to schváli, aj keď obec nesúhlasí, táto istá situácia bola aj v Chorvátskom 

Grobe 

p. Jarošová – jej názor je, že výstavba by sa mala zastaviť 

Ing. Veselovský – uzatvoril tému s tým, že treba viesť komunikáciu, bude sa iniciovať 

stretnutie obce a investora, následne zástupcov obyvateľov z Monari a stavebného 

úradu, o mesiac bude ďalšie verejné zastupiteľstvo, na ktorom by mal byť k dispozícii 

nejaký výstup 

- otázka na uzamykanie multifunkčného ihriska, prečo nie je otvorené po celý deň – 

malo byť pre všetkých obyvateľov 

- ihrisko ešte nie je dokončené, kvôli bezpečnosti a ochrane majetku sa zatiaľ 

uzamyká, kľúče sú k dispozícii u pani hospodárky areálu, vypracujeme prevádzkový 

poriadok, ale zároveň žiadame obyvateľov, aby sledovali podozrivé osoby, nakoľko 

sa pácha trestná činnosť, čakáme na schválenie dotácie na kamerový systém, aby 

sme dobudovali ďalšiu časť, tým by bol problém vyriešený 

- p. Javorka – poďakoval za opravu bránky na cintoríne a natretie lámp verejného 

osvetlenia, upozornil na skládku smerom na Chorvátsky Grob a na dotačnú schému 

BSK – mali by sme požiadať o dotáciu na opravu zastávky pri obecnom úrade 

a poškodenej vývesnej tabule pred starou školou, starosta odpovedal, že dotáciu 

žiadame, ale na rekonštrukciu chodníka, ktorý je dôležitejší ako vzhľad zastávky, 

skládku už riešime v spolupráci so životným prostredím a vlastníkom pozemku 



- občan z Viničnej ulice a pýta, kedy bude vybudovaná kanalizácia na ich ulici ? 

starosta odpovedal, že pri žiadosti, na základe ktorej sme získali dotáciu, nám bolo 

určené, ktorú vetvu máme dokončiť, budeme aj na budúci rok žiadať prostriedky na 

dokončenie kanalizácie 

- kde sa dá nahlásiť znečisťovanie životného prostredia ? na cestičke zo Štepníc na 

Školskú niekto pravdepodobne naschvál povešal na strom odpadky, budeme riešiť 

s technickými pracovníkmi obecného úradu 

10.Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia :PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Ľubomír Libič 

 

 

starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


