
Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 07.06.2018 o 18:30 hod. 
 

 

 

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

Štefan Gašparovič, Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Dezider Slezák, 

Ing. Viktor Veselovský, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová a Ľubomír Zápražný , ospravedlnený 

Ing. Juraj Slováček, prítomných 5 obyvateľov obce 

 

 

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

 

2. Starosta navrhol: 

- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martinu Jajcayovú, 

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

- za overovateľov zápisnice: PhDr. Janu Matulovú a Dezidera Slezáka 

 

Schválené a vzaté na vedomie 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.    Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 

4.    Záverečný účet obce za rok 2017 

5.    VZN obce Slovenský Grob č.1/2018 – financovanie ZUŠ, MŠ a školských zariadení 

6.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.2/2018 

7.    Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob 

8.    Správa z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za     

   II. polrok 2017 

9.    Komunitný plán Obce Slovenský Grob 

10.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

11.    Vecné bremeno Poľnohospodárske družstvo Viničné – Slovenský Grob 

12.    Odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva Obce Slovenský Grob 

13.    Záver 

 

Program schválený uznesením č.2 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Na doplnenie programu neboli prednesené žiadne návrhy. 

 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017, 

predniesla hlavná kontrolórka obec Ing. Pešková, skontrolovala všetky zákonné 

náležitosti, záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom, odovzdaný 

audítorke na vypracovanie správy, doporučuje schváliť bez výhrad 



 

Vzaté na vedomie uznesením č.3  

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2017 – predniesol starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, 

nikto z poslancov nemal námietky 

 

Schválené uznesením č.4 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. VZN obce Slovenský Grob č.1/2018 – financovanie ZUŠ, MŠ a školských zariadení – 

starosta zdôvodnil navýšenie dotácií v zmysle legislatívnych zmien 

 

Schválené uznesením č.5 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.2/2018 – starosta vysvetlil 

jednotlivé položky, nikto z poslancov nemal námietky 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.6 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob – položky 

rozpočtu predstavil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič – navýšenie na miestne 

komunikácie (Lipová, Nová, Školská, Lúčna), chodník, mzdy na nové pracovné 

miesta v MŠ, autobusová zastávka, merače rýchlosti, detské ihriská, nikto z poslancov 

nemal námietky 

 

Schválené uznesením č.7 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Správa z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za     

II. polrok 2017 – predniesla Ing. Pešková, vykonala kontrolu ešte pred správou 

k záverečnému účtu, bez nálezu. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.8 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Komunitný plán Obce Slovenský Grob – starosta obce poďakoval poslankyni PhDr. 

Jane Matulovej, že vypracovala komunitný plán, potom jej dal slovo, p. Matulová 

vysvetlila, prečo potrebujeme komunitný plán sociálnych služieb – v zmysle platnej 

legislatívy potreba vypracovať a schváliť do 30.06.2018, občania mali možnosť 

vyplniť dotazník, ktorý bol zverejnený, 14.05.2018 bolo verejné prerokovanie 

s občanmi, ktorého sa nikto nezúčastnil. Komunitný plán budeme potrebovať aj 

v prípade, že by sme žiadali o dotáciu v sociálnej oblasti. 

 

 



Schválené uznesením č.9 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 – predstavila Ing. Pešková, hlavná 

kontrolórka, zostavuje plán kontrolnej činnosti každý polrok, robí pravidelné aj 

nepravidelné kontroly, z minulého plánu kontrolnej činnosti dokončuje ešte jednu 

správu, ktorú predloží na budúce zastupiteľstvo. 

 

Schválené uznesením č.10 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

12. Vecné bremeno Poľnohospodárske družstvo Viničné – Slovenský Grob – pozemky 

sme získali od Ministerstva obrany, PD potrebuje právo prechodu kvôli svojej činnosti  

 

Schválené uznesením č.11 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

13. Odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva Obce Slovenský Grob – 

potrebu vypracovať nové Zásady odmeňovania poslancov objasnila p. Martina 

Jajcayová – v zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení 

 

Schválené uznesením č.12 

Za: 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Starosta ukončil rokovanie a vyzval prítomných občanov k slovu. 

15. Sused obecného úradu sa sťažoval na aktivity v sobášnej sieni, vadí mu, že tam 

prebiehajú skúšky speváckeho súboru Liturgia, obťažuje ho pri otvorených oknách 

spev, z druhej strany sa búra a prerába, chce, aby sa to vyriešilo klimatizáciou, aby si 

počas skúšok nemuseli otvárať okná, bývalý starosta Mgr. Juran mu povedal, že vedel, 

kam ide bývať, obecný úrad bol na svojom mieste už vtedy, keď kupovali 

nehnuteľnosť, stará škola sa bude prerábať len do konca augusta, potom už hluk 

nebude, on tiež býva pri škole a nesťažuje sa na hluk. 

16. Starosta ukončil debatu, situáciou sa budeme zaoberať na ďalšej porade. 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran.............................................................. 

 

zapisovateľ : Martina Jajcayová.................................................................................................... 

 

overovatelia : PhDr. Jana Matulová, Dezider Slezák..................................................................  

 

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič........................................................................................................ 

 


