
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 12.12.2018 o 18:00 hod. 
 

 

 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing. 

Pešková a poslanci : Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ing. Robert Hámor, Mgr. 

Katarína Janošťáková,  Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj 

Slováček a Ing. Viktor Veselovský.  

Zasadnutia sa zúčastnili 4 obyvatelia obce. 

 

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

 

2. Starosta navrhol: 

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

- za navrhovateľov poslancov  Ing. Viktora Veselovského a Ing. Štefana Gašparoviča 

- za overovateľov zápisnice: PhDr. Janu Matulovú a Ľubomíra Libiča 

 

Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1. 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3.  Schválenie programu OZ : 

 

1. Privítanie, otvorenie 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice 

3.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.5/2018 

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

              2018 

5.    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

               Základnej školy s materskou školou Slovenský Grob za školský rok  

               2017/2018 

6.    Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.211/2000 Z.z.   

               o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2017  

7.    Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok  

               2018 

8.    Správa z kontroly prípravy a realizácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia  

               Domu smútku"  

9.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2019 

10.    Návrh VZN 2/2018  financovaní škôl na území obce Slovenský Grob 

11.    Návrh VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

              odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien 

12.   Návrh VZN 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom   

              znečisťovania ovzdušia 

13.  Vecné bremeno PD Viničné – Slovenský Grob 

14.  Prenájom priestorov Róbert Graus – RG Šport 

15.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021 

16.  Návrh Programového rozpočtu na rok 2019-2021 

17.  Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob : 

a) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob 

b) ZO SZZ Slovenský Grob 



c) OŠK Slovenský Grob  

18.  Rôzne   

19.  Záver. 

 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.2 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Na otázku starostu na doplnenie programu poslanci nevzniesli žiaden návrh.. 

 

4. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.5/2018 – jednotlivé položky 

predstavil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.3  
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

5. Rozpočtové opatrenie č.7 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2018 – 

jednotlivé položky predstavil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič. 

              

Vzaté na vedomie uznesením č. 4. 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Slovenský Grob za školský rok 2017/2018 – bola doručená 

riaditeľkou ZŠ s MŠ Mgr. Annou Lalákovou, tiež bola predložená Rade školy 

a Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob, komplexne mapuje činnosť školy 

počas školského roka 2017/2018. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 5  
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.211/2000 Z.z.                 

o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2017 – predstavila hlavná kontrolórka 

obce Ing. Jana Pešková, boli zistené malé formálne nedostatky, boli urobené 

odporúčania, zamestnanci obecného úradu boli poučení o dodržiavaní lehôt 

a postupov, momentálne už neevidujeme žiadne chyby. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 6  
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2018 – 

správu predniesla Ing. Jana Pešková, kontrolórka obce, 9 uznesení uložilo 9 úloh, ku 

dňu kontroly boli všetky splnené. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 7  
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Správa z kontroly prípravy a realizácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia Domu 

smútku" – opäť predstavila Ing. Pešková, venovala sa kontrole celého procesu 

prípravy investičnej akcie, od prípravnej dokumentácie, schvaľovacieho procesu cez 



verejné obstarávanie až po kontrolu dokladov. Nebolo zistené porušenie žiadnych 

predpisov, len v stavebnom denníku bol záznam o predĺžení lehoty na dokončenie, ale 

nebol zmluvne podchytený. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 8 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2019- návrh doručila Ing. 

Pešková a bol zverejnený v zmysle požiadaviek, robí pravidelné každoročné kontroly 

a vždy si vyberá nejaký okruh na tematické kontroly 

 

Schválené uznesením č. 9 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Návrh VZN 2/2018  financovaní škôl na území obce Slovenský Grob – legislatívne 

zmeny premietnuté do príspevkov na jednotlivé činnosti a žiaka – predstavil starosta 

obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

Schválené uznesením č. 10 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

12. Návrh VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení zmien – zákonom sa mení poplatok za skládkovanie 

odpadu celoplošne na území SR, cena premietnutá do ceny za odvoz komunálneho 

odpadu v našej obci, mierne zvýšenie z 22 na 26,-  Eur na osobu/rok a bio odpad zo 60 

Eur na 70,- Eur ročne – prezentoval JUDr. Štefan Gašparovič 

 

Schválené uznesením č. 11 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

13. Návrh VZN 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom    

      znečisťovania ovzdušia – povinné VZN v zmysle legislatívy- na území našej obce sa    

      týka len jednej prevádzky  a to poplatkom 50,- Eur ročne – argumentoval JUDr. Štefan  

      Gašparovič, starosta obce. 

 

Schválené uznesením č. 12 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Vecné bremeno PD Viničné – Slovenský Grob – v minulosti bolo schválené 

uznesením č. 9.-IV/OZ/2018, Správa katastra Pezinok návrh zamietla a požadovala 

vypustiť z textu jednu vetu, o ďalších nástupcoch, všetko ostatné ostáva zachované 

 

Staré uznesenie zrušené a nové schválené uznesením č. 13 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Prenájom priestorov Róbert Graus – RG Šport – susedná prevádzka skončila svoju 

podnikateľskú činnosť, z dôvodu rozšírenia svojej prevádzky požiadal pán Graus 

o prenájom na ďalšie obdobie, zdôvodnil JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce 



 

Schválené uznesením č. 14 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

16. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021 – hlavná 

kontrolórka obce Ing. Jana Pešková konštatovala vo svojej  správe, že rozpočet obce 

na ďalšie obdobie je vypracovaný v zmysle zákonnosti, sú v ňom zahrnuté aj 

prechádzajúce schválené všeobecne záväzné nariadenia, bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote, boli v ňom dodržané rozpočtové pravidlá, obsahuje zámery a ciele, 

ktoré chce obec v nasledujúcom období realizovať, je zostavený ako vyrovnaný, 

odporúča zastupiteľstvu schváliť. 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 15 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

17. Návrh Programového rozpočtu na rok 2019-2021- Ing. Viktor Veselovský, predseda 

finančnej komisie súhlasil so Správou hlavnej kontrolórky a za komisiu tiež odporúča 

schváliť daný návrh rozpočtu. 

 

Vzaté na vedomie a schválené uznesením č. 16 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

18. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob : 

d) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob  

e) ZO SZZ Slovenský Grob 

f) OŠK Slovenský Grob  

Požiadali o poskytnutie dotácie na činnosť organizácií v zmysle platného VZN 

o poskytovaní dotácií, starosta obce konštatoval, že ide o aktívne fungujúce 

organizácie, odporúča schváliť. 

 

Schválené uznesením č. 17 
Za: 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

19. Rôzne – nikto nemal žiaden návrh ani postreh, starosta poďakoval poslancom za 100 

% účasť, aj občanom, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí. 

Jeden z prítomných obyvateľov upozornil na  neprehľadnú dopravnú situáciu, ráno 

cestou do školy a škôlky sú križovatky veľmi neprehľadné, lebo občania parkujú svoje 

motorové vozidlá pred domami, nie vo dvoroch. Posunieme informáciu na Dopravný 

inšpektorát. 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič poprial všetkým pekné vianočné sviatky 

a ukončil zasadnutie. 

 

 

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ing. Štefan Gašparovič 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 



overovatelia : PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič  

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič 

 


