
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 25.03.2019 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
                  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3.  Schválenie rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2018  
4.  Ostatné úlohy 
5.  Diskusia 
6.  Návrh na uznesenie 
7.  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: Alojz Pekarovič 
     
            
           Overovatelia  zápisnice: : Martin Petro 
                                                       Mgr. Martin Jančovič  

 
 

3. Ostané úlohy
 

  

Zastupiteľstvu  bola  podložená žiadosť p. Beaty Bosákovej    bytom Wallererstrasse 10B, Wels, 
Rakúsko, o prevod vlastníctva majetku obce Hruboňovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a to :  
kúpa pozemku, ktorý činí 1/1 v pomere k celku z novovytvorenej parc. č.  60/7,   druh pozemku 
zastavaná plocha, o výmere  174 m2 , ktorý bol vytvorený GP číslo 6-3/2019 zo dňa 01.03.2019 
,GEO-MOL,s.r.o., Klinčeková 31, 949 01  Nitra, IČO: 50 604 473 
,   z pôvodných nehnuteľností vedených v LV č. 633 kat. úz. Suľany  ako parcela registra „E “ 
evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 60/1– ostatná plocha o výmere 4 258 m2. 
 vo vlastníctve obce Hruboňovo 
 



Zámer predaja obecných pozemkov bol zverejnený dňa 08.03.2019 podľa § 9a , ods..8 , písm. e , 
zákona 138/1991v znení neskorších predpisov. na úradnej tabuli obce Hruboňovo . ( minimálne 
15 dni pred schválením prevodu obecným zastupiteľstvom)  
 
Zastupiteľstvo bolo informované o žiadosti p. Lukáša Gyepesa o stanovisko obce Hruboňovo k 
zámeru výstavby  - sklad , prevádzka včelích produktov, na parceliach č. 506/1,505/1, 
505/2,503/2 a 503/20 kat. územ. Suľany . 
 
Na základe ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy od spoločnosti MAMOX- Bývanie v pohode 
s.r.o.so sídlom ul. Pri kolese 904/1, Mojmírovce,  ktorý zastupujú vlastníkov pozemkov p.č 14/4, 
14/5 a 14/7 kat. u. Výčapky , p Štrompachovú a p. Novákovú. Stavba na parc. č. 14/4 je vo 
vlastníctve obce Hruboňovo podľa LVč 409 , parcela pod stavbou ako aj okolité spomínané 
parcele patria týmto vlastníčkam , preto oslovili obec Hruboňovo o odkúpenie menovaných 
nehnuteľností .Obecné zastupiteľstvo pre jednalo túto žiadosť a poverilo starostu obce , aby 
oslovil priamo majiteľov nehnuteľnosti ohľadom podmienok  predaja pozemkov obci. 
 
Ďalším bodom programu bol pre jednanie žiadosti p. Ivety Myjavcovej o odkúpenie pozemku , 
ktorý má v prenájme od obce Hruboňovo na podnikateľské účely  ( potraviny Výčapky) na 
parcele č. 285 reg. ,,E" kat. uz. Výčapky .Nakoľko zo žiadosti nebol špecifikovaný  zámer 
využitia pozemku ako aj rozlohy pozemku na odkúpenie , zastupiteľstvo žiada p. Myjavcovu o 
doplnenie  údajov tejto žiadosti.  
 
Starosta informoval zastupiteľstvo o stave podaných projektov . ( rekonštrukcia KD Výčapky , 
verejné osvetlenie , kamerový systém). Požiadal zastupiteľstvo schválenie výdavkov na obnovu 
strechy ( náter ) KD Výčapky , nakoľko tieto práce nie sú zahrnuté v rekonštrukcií. 
 
Predbežný časový harmonogram akcií v obci Hruboňovo:  
 
- stavanie mája                                       30.04.2019 o 1900 hod. 
- Deň matiek                                          12.05.2019 o 1430hod. 
- Deň detí                                               01.06.2019 o 1300 ho 
- Furmanské preteky                              03.08.2019 
- Majstrovstva Slovenska v orbe koňmi 07.09.2019 
 
 
 

 
5. Diskusia :  

    
  - Mgr. Jančovič - informoval o zámere výsadby stromov v časti obce Výčapky  popri vodnom         
toku Perk 
- zastupiteľstvo sa predbežne dohodlo na zvolaní verejného zhromaždenia občanov dňa 
12.4.2019 
- p. Hertel ponúkol pomoc pri organizovaní spoločenských akcií. 
 
 

 
6.Návrh na uznesenie 

       Návrh na uznesenie predniesol Alojz Pekarovič 
 



 
 
 
UZNESENIE č.1/2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj pozemku, ktorý činí 1/1 v pomere k celku 
z novovytvorenej parc. č.  60/7,   druh pozemku zastavaná plocha, o výmere  174 m2 , ktorý bol 
vytvorený GP číslo 6-3/2019 zo dňa 01.03.2019 ,GEO-MOL,s.r.o., Klinčeková 31, 949 01  Nitra, 
IČO: 50 604 473 
,   z pôvodných nehnuteľností vedených v LV č. 633 kat. úz. Suľany  ako parcela registra „E “ 
evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 60/1– ostatná plocha o výmere 4 258 m2. 
   z predávajúceho: Obec Hruboňovo na kupujúceho p. Beáta Bosáková   rod. Bosáková   bytom 
Wallererstrasse10B, Wels, Rakúsko  

Poslanci v zmysle § 9a) ods.8,) písm.e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom 
znení  predaj schvaľujú ako dôvod hodný osobitného zreteľa , nakoľko nehnuteľnosti určené na 
predaj obec nevyužíva .Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti ktorá sa nachádza  pri 
predávajúcom pozemku.  Predávajúci pozemok bude využitý na vybudovanie parkovacích miest 
k stavbe na parcele č 1. k.ú. Suľany.  Kúpou spomínanej  nehnuteľností  ma kupujúci  záujem 
o vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov . 
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj vyššie uvedeného pozemku z predávajúceho: 
Obec Hruboňovo na kupujúceho, p. Beáta Bosáková   rod. Bosáková   bytom 
Wallererstrasse10B, Wels, Rakúsko,  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 551,58 EUR. ,  ( 
slovom Päťstopädesiatjeden  eur, pädesiatosem centov  ) 

 
Hlasovanie: 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0   
 

  
UZNESENIE č. 2/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe žiadosti p. Lukáša Gyepesa , súhlasia so zámerom 
výstavby  - sklad , prevádzka včelích produktov, na parceliach č. 506/1,505/1, 505/2,503/2 a 
503/20 kat. územ. Suľany . 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0       
 

 
UZNESENIE č.3/2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vyčlenenie fin. prostriedkov na nákup materiálu na   
údržbu (náter) strechy stavby kultúrneho domu Hruboňovo - Výčapky . Údržba bude prevedená 
svojpomocne 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 



 
 
   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 25.03.2019  
 
 
 
 
 
    Martin Petro                               Mgr. Martin Jančovič                                    Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


