
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 09.12.2019 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
                  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3.  Schválenie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Hruboňovo 

4.  Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Hruboňovo 

5.  Schválenie rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2020 .  
6.  Ostatné úlohy 
7.  Diskusia 
8.  Návrh na uznesenie 
9.  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: Rudolf Gubáň 
     
            
           Overovatelia  zápisnice: : Martin Petro 
                                                       Alojz Pekarovič 
 
3. 

 

Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Hruboňovo 

 
Starosta obce predložil  zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruboňovo  

 
 



 

4.Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Hruboňovo . 

 
Starosta obce predložil  zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruboňovo.  

 
 

 
5.Schválenie rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2020 

 
Starosta obce predložil  zastupiteľstvu na schválenie návrh rozpočtu obce Hruboňovo na rok 
2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022.  

 
6. Ostané úlohy
 

  

 
Zastupiteľstvu bol predložený návrh úpravy rozpočtu k 31. 21. 2019. 
 
Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku 
obce  za rok 2019. 
 
Zastupiteľstvu bol na schválenie  predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Hruboňovo na 1. polrok 2020. 
 
Zastupiteľstvu bolo predložené schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupôsobení pri financovaní 
diela na ,,Rekonštrukcia domu kultúry Hruboňovo" zo zhotoviteľom ELLIO spol.s r.o.Nitra. 
 
Zastupiteľstvo pre jednalo žiadosť  Mgr. Ľubice Korvínovej o možnosti výstavby 4 rodinných 
domov  na p.č 510/28, 510/11 510/8 a 510/24 k. ú. Suľany , ako aj pripojenie  domov na miestny 
vodovod. Vlastníkom nehnuteľnosti je p. Roman Zvala bytom Oponice 76. 
 
Na podnet poslanca Alojza Pekaroviča zastupiteľstvo súhlasí s výrubom poškodeného stromu  
( javor) na verejnom priestranstve oproti jeho rod. domu v časti obce Výčapky. 
 
5. Diskusia : 
      starosta   - informoval zastupiteľstvo o spoločenských akciách , stolnotenisový turnaj ktorý sa 
bude konať 6. 1. 2020 v kultúrnom dome Suľany a Fašiangy 2020 s konaním 22.2.2020 tiež v 
kultúrnom dome Suľany. 

    

 

 
6.Návrh na uznesenie 

       Návrh na uznesenie predniesol Rudolf Gubáň  
 

  
UZNESENIE č. 20/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schvaľujú VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruboňovo  
 
          Hlasovanie: 



                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
   
  

UZNESENIE č. 21/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schvaľujú VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruboňovo.  
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0   
 
 
  
UZNESENIE č. 22/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schvaľujú rozpočet obce Hruboňovo na rok 2020. 
 
      Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 
 
 

 
UZNESENIE č.23/2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú   úpravu rozpočtu k 31.12.2019 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

         
 

UZNESENIE č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   a poveruje štatutára obce p. Vladimíra Fabu , uzatvoriť 
Zmluvu o spolupôsobení pri financovaní diela na ,,Rekonštrukcia domu kultúry Hruboňovo" zo 
zhotoviteľom ELLIO spol.s r.o.Nitra. 
 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 
 
 
 



 
         UZNESENIE č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I polrok 2020. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 

 
 UZNESENIE č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s výstavbou 4 rod.  domov na p. č 510/28, 510/8, 510/11 a 510/24 
,k.ú. Suľany , ktoré sú podľa LV č. 651 vo vlastníctve p. Romana Zvalu bytom 
 Oponice 76. Výstavbu možno realizovať len v súlade s Územným plánom obce Hruboňovo. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 
   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 09.12.2019  
 
 
 
 
 
    Martin Petro                                   Alojz Pekarovič                                         Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


