
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK 

 v Slovenskom Grobe dňa 30.03.2015 o 18:00 hod. 
 

 

 

Prítomnosť starostu, poslancov, hlavnej kontrolórky a predsedu miestnej volebnej komisie 

podľa prezenčnej listiny. Prítomných bolo aj 8 občanov obce. 

 

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

 

2. Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice: zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. 

Martina Jajcayová, overovateľov zápisnice: poslanec Ing. Štefan Gašparovič a Dezider 

Slezák, návrhovú komisiu Ing. Viktor Veselovský a Mgr. Ján Juran.  

Uznesenie č.I.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

3. Schválenie programu OZ podľa pozvánky, na výzvu na doplnenie programu 

nereagoval nikto. 

Uznesenie č.II.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

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

a záväzkov k 31.12.2014. 

Uznesenie č. III.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

5. Likvidácia autobusu 

Unesenie č. IV.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

6. Investičné zámery na nasledujúce obdobie, informácia o investičných aktivitách podľa 

programu OZ :  

 Prístavba MŠ, Školská 11 + projektová dokumentácia 

 Prestavba a nadstavba budovy OÚ, Hlavná 132 + projektová dokumentácia 

 Spevnené plochy – parkovisko ZŠ 

 Multifunkčné ihrisko 

 Stoličky do veľkej sály DK 

 Odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky v DK a riešenie novej. 

Uznesenie č. V.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

7. Schválenie zámeru nakladanie s nehnuteľnosťami – kúpa – MONARI, spol. s r.o., 

kúpna cena 1,- €. 

Uznesenie č.VI.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

8. Schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami, prípad hodný osobitného zreteľa, 

predaj – Jajcay Eduard a Anna, kúpna cena 656,- € 

Uznesenie č. VII..             

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 



9. Štatút časopisu GROBAN, redakčná rada v zložení : šéfredaktor : Ľubomír Libič, 

členovia : Ing. Jana Balážová, Božena Minarovičová, Viera Šefčíková, Martina 

Jajcayová. 

Uznesenie č. VIII.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

10. Rozpočtové opatrenie č.1 podľa predloženej predlohy – Ing. Balážová. 

Uznesenie č. IX.. 

Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

11. Rôzne – nikto nepredložil žiaden návrh.  

12. Diskusia : 

- Otázka od obyvateľky z Monari ohľadne multifunkčného ihriska- vysvetlil 

starosta, bude aj pre verejnosť 

- Otázka ohľadne Monari, spol. s r.o. – cesta spájajúca Monari a dedinu, problém 

súkromných pozemkov, nie je v územnom pláne, veľa súkromných vlastníkov 

pozemkov 

- P. Jajcay Ján – navrhol, aby sa riešil problém s cestami, treba osloviť vlastníkov 

pozemkov, poďakoval starému aj novému starostovi a OZ za spoluprácu 

s maticou, starosta tiež poďakoval za prácu 

- Občan Monari – pozemky okolo jeho nehnuteľnosti sú predané, nikto sa o ne 

nestará, sám kosí burinu, treba napomenúť vlastníkov, aby si pozemky udržiavali, 

starosta mu doporučil zaslať list na OÚ, aby sme mohli riešiť 

- p. Veselý – pripomienka na chodník – Hlavná ulica – p.starosta oboznámil 

o zámere ZSE dať elektrické vedenie do zeme, nemá význam teraz robiť a potom 

rozoberať chodník, starosta objasnil možnosti získavania dotácií, možnosť 

postupného riešenia svojpomocne(zamestnanci OÚ + z úradu práce) 

- p. Javorka sa vyjadril ako stavbár – urobiť dočasné riešenie – rigol na odvodnenie 

- občan z Monari – parkovanie v Monari, či sa bude riešiť – večer sa nedá prejsť, 

starosta – nemôžeme prinútiť obyvateľov, aby si kúpili garáž alebo garážové státie 

- p. Javorka – úloha komisií. Aby pracovali, aby bola uľahčená práca zastupiteľstva 

- starostlivosť o verejný majetok- predchádzať škodám na majetku 

- na OZ sa má hovoriť iba pravda, manželka minule žiadala o ospravedlnenie, 

netrvá na tom, on si to vysporiadal s predchádzajúcim starostom, žiadal o kukltúru 

počas diskusie 

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

14. Po ukončení prišla p. Hámorová, poďakovala za sprejazdnenie Poštovej ulice, chcela 

by požiadať o vybudovanie cyklistickej cestičky pre deti. 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia : Ing. Štefan Gašparovič, Dezider Slezák 

 

 

starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


