
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 24.09.2018 
 
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: Mgr. Martin Jančovič 
     
            
           Overovatelia  zápisnice: :          Alojz   Pekarovič 
                                                                Martin Petro 
 
   
 
 
 
 3 Ďalšie úlohy. 

Zastupiteľstvu bol predložený na schválenie návrh Programu odpadového hospodárstva obce 
Hruboňovo na roky 2016 - 2020  
 
Hlavná kontrolórka obce predložila zastupiteľstvu Správu o plnení kontrolnej činnosti za 1. 
polrok 2018. 
Zastupiteľstvo berie tuto správu na vedomie. 
 
Zastupiteľstvo bolo informované starostom obce o  opakujúcom sa probléme s kanalizáciou na 
ulici domovina časť Výčapky . 
 



 
 
Zastupiteľstvu bol predložený návrh na uzavretie zmluvy s audítorom  p. Gogom  na vykonanie 
auditu obce Hruboňovo za rok 2017. 
 
Zastupiteľstvu  bol  predložený návrh  na podanie v žiadosť  o nenávratný finančný prostriedok  
v rámci výzvy " Wifi pre Teba ". 
 
Starosta obce dal návrh aby obec Hruboňovo sa uchádzala o NFP v rámci výzvy cez miestnu 
akčnú skupinu RADOŠINKA , program LEADER a to vybudovanie autobusových zastávok v 
obci. 
 
Zastupiteľstvo bolo informované o príprave kultúrno -spoločenskej akcií a to posedení s 
dôchodcami našej obce ktoré sa bude konať dňa 21.10. 2018 v KD Hruboňovo - Suľany. 
 
Starosta dal návrh na zakúpenie nového počítača pre potreby obecného úradu. 
  
Zastupiteľstvo bolo informované o žiadosti p. Viery Gubáňovej o pripojení sa na obecnú 
kanalizačnú sieť . Nakoľko z nehnuteľnosti nie je možné vybudovať gravitačnú prípojku ,je 
potrebné riešiť toto pripojenie tlakovou prípojkou . Starosta obce preto bude konzultovať 
podmienky pripojení s vyhotoviteľom stavby obecnej kanalizácie ako aj žiadateľom. 
 
Starosta informoval zastupiteľstvo o vydaní stavebného povolenia na prepojenie vodovodu 
Čermany - Hruboňovo.. 
 
Zastupiteľstvo pre jednalo žiadosť o navýšenie rozpočtu a to výdaj . 
Použitie z Fondu obnovy dediny  na spolu financovanie nakoľko obci bola pridelená dotácia na 
budovanie kanalizácie . Spoluúčasť činí 5 263,16 €. 
 
Zastupiteľstvo sa zaoberalo  podnetom  obyvateľov bytovky v časti obce Výčapky ,a to 
žiadosťou o opravu parkoviska pri bytovom dome, kde počas dažďového obdobia sa 
zhromažďuje voda . 
 

 
4. Diskusia  

p. Jančovič  – podal návrh na výsabu stromovej aleje popri vodnom toku medzi časťami obce Výčapky 
a Suľany .Bolo navrhnuté  stretnutie zo správcom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik . 

 

 
5. Návrh na uznesenie 

 
       Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Martin Jančovič 
 

 
UZNESENIE č.16/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje " Program odpadového hospodárstva obce Hruboňovo na roky 
2016 - 2020 " 
 
 
 



 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

UZNESENIE č. 17/2018
. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavej kontrolórky o plnení kontrolnej činnosti 
za 1. polrok 2018. 
 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                   5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením zmluvy s audítorom  p. Gogom  na vykonanie 
auditu obce Hruboňovo za rok 2017. 
 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        1 
 

 
UZNESENIE č. 19/2018 

     Obecné zastupiteľstvo  na základe výzvy (kód výzvy) : OPII-2018/7/1-DOP schvaľuje: 
 
- predloženie žiadosti o NFP na SO OPII.  názov projektu: " Wifi pre obec Hruboňovo" 
 
- spolufinancovanie projektu v výške 750,- € 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 

 

 
UZNESENIE č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí aby sa obec Hruboňovo  uchádzala o NFP v rámci výzvy cez 
miestnu akčnú skupinu RADOŠINKA , program LEADER a to vybudovanie autobusových 
zastávok v obci. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  



 
UZNESENIE č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením nového počítača pre potreby obecného úradu. 
  
         Hlasovanie: 
                                 Za                  5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 

 
UZNESENIE č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu a to výdaj . 
Použitie z Fondu obnovy dediny  na spolu financovanie nakoľko obci bola pridelená dotácia na 
budovanie kanalizácie . Navýšenie je o sumu 5 263,16 €. 
  

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 
 
 
   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 24.09.2018  
 
 
 
 
 
       Alojz Pekarovič                                Martin Petro                                           Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


