
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 12.03.2018 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
                  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  

3. Ďalšie  úlohy 
4. Diskusia 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver                

 
    
 

            
1.Otvorenie 

           Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hruboňove otvoril a ďalej viedol starosta 
obce Vladimír Fabo. 
  

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

           Navrhovateľ: Martin Petro  
     
            
           Overovatelia  zápisnice: :          Anna Prostredná 
                                                                Alojz Pekarovič 
 
 
 
 3. Ostané úlohy 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou Maria Brat a manželky Simony Brat bytom 
Hruboňovo 154 o zriadenie vecného bremena na pozemku p. č.  243 k.ú. Suľany  a to práva 
prechodu k pozemku p. č. 244/5 a 277/4 k.ú. Suľany v ich vlastníctve . 
 
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o rekonštrukcií výtlakového  kanalizačného potrubia  
a prekládky vodovodného potrubia z pozemku p. č. 778/12 k. ú. Suľany, ako aj zámene 
pozemkov medzi obcou Hruboňovo a p Štefanom  Knížatom ktorý je vlastníkom pozemku p. č. 
778/12 k. ú. Suľany .   
 
Zastupiteľstvo bolo informované so žiadosťou p. Romana Zvalu  o vyjadrenie sa k plánovanej 
výstavbe rodinných domov v obci Hruboňovo na parc. č. 510/2, 510/3, 510/8, 510/11, 510/24, 
510/28, 511/6 a 778/2 kat, úz. Suľaný  v rozsahu 16 samostatne stojacich rod. domov. 



 
 
Zastupiteľstvu bola predložená žiadosť p. Mariana Gubáňa bytom Hruboňovo 52 ,o odkúpenie 
pozemkov parc. č. 47 a parc. č. 48 k.ú. Výčapky , ktoré sú vo vlastníctve obce Hruboňovo. 
 
Poslanci zastupiteľstva boli oboznámení s listom od prevádzkovateľa obecného vodovodu 
o havarijnom stave na vodnom zdroji HGH- 1 a potrebe riešiť plynulé zásobovanie pitnou vodou 
obyvateľstvo obce .  
 
V mesiaci apríl  bude na obecnom úrade slávnosť uvítania našich  malých občanov ( detí) do 
života . 
 
Zastupiteľstvo bolo informované o podnete občanov v časti obce Veľké Suľany , ktorý žiadajú 
vybudovať  na verejnom priestranstve detské ihrisko . 
 
 

 
4. Diskusia  

starosta – informoval o pretrvávajúcich problémoch na funkcií miestnej kanalizácie z dôvodu 
upchávania čerpadiel predmetmi ktoré nepatria do splaškovej kanalizácie  
 

 
 
 

 
5. Návrh na uznesenie 

 
       Návrh na uznesenie predniesol Martin Petro  
 
 
 

 
UZNESENIE č.1/2018  

 Poslanci obecného zastupiteľstva  súhlasia so zriadením vecného bremena na nehnuteľnosti vedenej na 
Okresnom úrade Nitra , katastrálnom odbore pre kat. úz. Suľany , obec Hruboňovo , zapísanej na LV č. 
145 ako parc .č. 243- trvalé trávnaté porasty o výmere 888 m2   v celosti , ktorého vlastníkom je obec 
Hruboňovo , spočívajúce v práve prechodu peši a autom cez parc. č. 243 v celom rozsahu  v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti pre kat . úz. Suľany parc.č.244/5 a parc. č. 277/4 , ktorých vlastníkom sú Mário 
Brat a manželka Simona Brat rodená Jakubičková. 
Povinný z vecného bremena  je povinný toto vecné bremeno trpieť  a oprávnení z vecného bremena 
prijímajú práva a povinnosti pre nich vyplývajúce z tohto vecného bremena . 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
          Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 
 
 



UZNESENIE č. 2/2018
 

  

. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov medi obcou Hruboňovo  a Štefanom  
Knížatom trvale bytom Parková 274, Horná Seč , podľa Geometrického plánu č. 36/2016 
vyhotoveného  Geodetica s.r.o. zo dňa 22.02.2017 overeným Okresným úradom Nitra, 
Katastrálny odbor pod č.350/2017  nasledovne: 
 
Obec Hruboňovo odovzdáva zo svojho vylúčeného vlastníctva v 1/1- ine pozemky v kat. území 
Suľany a to  parcelu registra ,,C“ č. 503/3 vedenej na LV č. 633 ako záhrada o výmere 25 m2  
,pacelu registra ,,C“ č. 503/19 vedenej na LV č. 633 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2  a parcelu registra ,,C“ č. 503/21 ako ostatná plocha o výmere 65 m2  podľa. 
Geometrického plánu č. 36/2016 vyhotoveného  Geodetica s.r.o. zo dňa 22.02.2017 , p. Štefanovi 
Knížatovi v podiele 1/1 a zaň príjme od p. Štefana Knížata  pozemok v kat. území Suľany a to 
parcelu registra ,,C“ č. 778/16 o výmere 104 m2 ktorý bude vedení ako ostatná plocha podľa. 
Geometrického plánu č. 36/2016 vyhotoveného  Geodetica s.r.o. zo dňa 22.02.2017  do svojho 
vylúčeného vlastníctva v podiele 1/1- ina. 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                   4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Romana Zvalu bytom Oponice č. 76 o vyjadrenie sa 
k plánovanej výstavbe  rod. domov v počte 16 samostatne stojacích rod. domov  na par. č. 510/2, 
510/3, 510/8, 510/11, 510/24, 510/28, 511/6 a 778/2 v kat. úz. Suľany .  S výstavbou rod . domov 
súhlasí len v rozsahu  v súlade s platným  územným plánom obce Hruboňovo (  intravilán obce ) , čo 
znamená nie v takom rozsahu , ako žiada p. Zvala . -  
 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 
 

 
UZNESENIE č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mariana Gubáňa bytom Hruboňovo 52 ,o 
odkúpenie pozemkov parc. č. 47 a parc. č. 48 k.ú. Výčapky , ktoré sú vo vlastníctve obce 
Hruboňovo. Obec bude postupovať v súlade zo zákonom o nakladaní s majetkom obce.  

 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 

 



 
UZNESENIE č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  prevádzkovateľa obecného vodovodu 
o havarijnom stave na vodnom zdroji HGH- 1 a potrebe riešiť plynulé zásobovanie pitnou vodou 
obyvateľstvo obce .  
 
 

 
UZNESENIE č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet občanov v časti obce Veľké Suľany , ktorý 
žiadajú vybudovať  na verejnom priestranstve detské ihrisko. Obec bude nápomocná  pri 
budovaní  detského ihriska na verenom priestranstve v časti obce Veľké Suľany , ktoré si môžu 
občania vybudovať svojpomocne. 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 
   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 12.03.2018  
 
 
 
 
 
    Anna Prostredná                             Alojz Pekarovič                                       Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


