Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 06.03.2019 o 18:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing.
Pešková a všetci poslanci.
Zasadnutia sa zúčastnili 2 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. Juraja Slováčka
- za overovateľov zápisnice: Ing. Štefana Gašparoviča 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. Správa z kontroly poskytnutia finančných prostriedkov v zmysle VZN 4/2016 pre
Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok 2017
4. Správa o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok
2017
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
6. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č. 1/2019
7. Návrh VZN č.1/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Slovenský Grob
8. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku
9. Zmluva o výpožičke – ZŠ s MŠ Slovenský Grob
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
11. Schválenie prijatia úveru
12. Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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. Správa z kontroly poskytnutia finančných prostriedkov v zmysle VZN 4/2016 pre
Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok 2017 –

predniesla Ing. Jana Pešková, hlavný kontrolór obce, zistený jeden nedostatok,
prostriedky už boli vrátené na účet obce
Vzaté na vedomie uznesením č.3
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Správa o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok
2017 – predniesla Ing. Jana Pešková, jeden dohoda by mala byť uzatvorená iným
spôsobom, na tento rok už odstránené.
Vzaté na vedomie uznesením č. 4.
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 – Ing.
Pešková zhrnula svoju činnosť za celý rok 2018
Vzaté na vedomie uznesením č. 5
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č. 1/2019 – presun na energie pre
pracovisko MŠ na Hlavnej ulici 134, zdôvodnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič
Vzaté na vedomie uznesením č. 6
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Návrh VZN č.1/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Slovenský Grob – PhDr. Jana Matulová vysvetlila potrebu
zosúladenia doteraz platného VZN o sociálnych službách s novelizovaným zákonom
o sociálnych službách, účinnosť VZN od 01.04.2019.
Schválené uznesením č. 7
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – prenájom pozemku – bytový dom Koceľova
30, na základe žiadosti správcu bytového domu, už dlhšie sa starajú o pozemok,
zdôvodnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič
Schválené uznesením č. 8
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Zmluva o výpožičke – ZŠ s MŠ Slovenský Grob – pracovisko na Hlavnej 134,
zosúladenie s postupmi ako pri ostatných budovách základnej školy s materskou
školou, predniesol JUDr. Štefan Gašparovič
Schválené uznesením č. 9
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – Ing. Pešková zdôvodnila svoje súhlasné stanovisko, vychádzala
z platnej legislatívy, spĺňame všetky podmienky
Vzaté na vedomie uznesením č. 10
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Schválenie prijatia úveru – budem žiadať o úver vo výške 300.000,- Eur na nadstavbu
základnej školy, k podaniu žiadosti o dotáciu potrebujeme mať schválené stavebné
povolenie, aby sme mohli začať verejné obstarávanie, potrebujeme mať kryté zdroje,
preto sme sa rozhodli využiť ponuku Slovenskej sporiteľne a.s. - prezentoval JUDr.
Štefan Gašparovič, starosta obce.
Schválené uznesením č. 11
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019 –
jednotlivé položky objasnil starosta obce, stále sa nám darí udržiavať vyrovnaný
rozpočet
Schválené uznesením č. 12
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Rôzne – nikto nemal žiaden návrh ani postreh, starosta poďakoval poslancom za 100
% účasť, aj občanom, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí.
15. Diskusia – Mgr. Ján Zápražný by chcel zmeniť erb obce, či by sme pouvažovali
o možnej zmene a iniciovali spoluprácu s cirkvou, heraldikmi, spomenul aj obdobie,
keď bol on starostom, vtedy sa nemusela obec zaťažovať úvermi, reagovali poslanec
Ľubomír Libič, ktorý zhromažďoval informácie o erbe a histórii obce do svojej knihy,
ohľadne nášho erbu sú rôzne verzie zobrazeného výjavu, podľa jednej nie je na erbe
hlava Jána Krstiteľa, na úver zareagoval starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, do
rozpočtu nám prichádzajú aj zdroje z poplatku za rozvoj, vieme úver pri súčasných
úrokových sadzbách bez problémov splácať, možno ho ani nebudeme musieť čerpať
16. Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a ešte raz poďakoval
všetkým za účasť.
navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček
zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová
overovatelia : Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič
starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič

