
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 17.06.2019 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie záverečného účtu obce Hruboňovo za rok 2018 
4. Ďalšie  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: Anna Prostredná 
     
            
           Overovatelia  zápisnice: :          Rudolf Gubáň 
                                                                Martin Petro 
 
 
 
 3. Schválenie záverečného účtu obce Hruboňovo za rok 2018. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Hruboňovo za rok 2018 pred 
jeho schválením.  
 
 
 
 4 Ďalšie úlohy. 

Zastupiteľstvu bol predložený návrh na požitie prebytku rozpočtu za r. 2018 fin. prostriedkov do 
rezervného fondu  
 
 



 
Zastupiteľstvu bol predložený návrh na požitie prebytku rozpočtu za r. 2018 fin. prostriedkov do 
fondu na obnovu dediny. 
 
 
 
Starosta obce predložil návrh Všeobecného záväzného nariadenia a to Požiarny poriadok obce . 
 
Starosta obce predložil  návrh ustanovenia na určenie preventivára požiarnej ochrany obce 
Starosta obce predložil návrh ustanovenia na určenia vedúceho kontrolnej skupiny na 
vykonavanie preventívnych protipožiarnych kontrol. 
 
 
Kontrolórkou obce bol predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hruboňovo 
na II polrok 2019. 
 
Starosta obce predložil návrh na  kúpu nehnuteľnosti od p. Eleonóry Novákovej rod. Kutinová 
trvale bytom Polereckého 5 . Bratislava a akad. mal. Šarloty  Štrompachovej trvale bytom 
Kapicova 1, Bratislava  a to: nenuteľnosti vedené na LV č . 502 kat. úz. Výčapky ako parc. č. 
14/4- zastavané plochy  a nádvorie o výmere 231 m2  a parc. č. 14/5-zastavané plochy  a nádvorie 
o výmere 470 m2 , každá v podiele po 1/2k celku a na LV č. 850 ako parc. č. 14/7- zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 350 m2 , každá v podiele 1/10-inek celku. jedná sa o parcely registra 
"C" ,evidované na kat. mape . Tento zámer o kúpu je z dôvodu že obec vlastní stavbu ktorá je 
postavená na týchto pozemkoch.   
 
Zastupiteľstvu  bola  podložená žiadosť p. Jozefa Raškoviča    bytom Belinsého 1066/6 , 
Bratislava  o prevod vlastníctva majetku obce Hruboňovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a to :  
kúpa pozemku, parc. č. 86/16,   druh pozemku zastavaná plocha o výmere  90 m2 , vedený v LV 
č. 409 kat. úz. Výčapky ako parcela registra „C“   vo vlastníctve obce Hruboňovo. 
 
 
Zámer predaja obecných pozemkov bol zverejnený dňa 31.05.2019 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)  
 
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti obce Výčapky od p. Ivety Myjavcovej po 
vzájomnéj dohode bude predložené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Ďalej bolí zastupiteľstvu predložené žiadosti od nájonikov bytových domov a to :  
  
p. Kristína Žiačiková žiada o oplotenie bytového domu Suľany  zo zadnej časti . 
 
Nájomníci bytového domu Výčapky žiadajú montáž elektrického domového vrátnika a opravu 
parkoviska a chodníka pred vchodom bytového domu. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
5. Diskusia  

-p.Pekarovič – podal informáciu o príprave Furmanského preteku v Hruboňove ktorý sa bude konať 
dňa 03.08. 2019 
 
-starosta informoval zastupiteľstvo o možnosti osadenia tabúľ označujúcich časti obce a oprave št . 
cesty  v úseku od hranice zastavaného územia obce po hranicu okresu smerom na Čermany v čase júl - 
august 2019. 

 

 
6. Návrh na uznesenie 

 
       Návrh na uznesenie predniesla Anna Prostredná 
 
 
 

 
UZNESENIE č.4/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Hruboňovo za rok 2018  
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

 
 

UZNESENIE č.5/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požitie prebytku rozpočtu za r. 2018 fin. prostriedkov do 
rezervného fondu  vo výške 1 360,12 € 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č.6/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požitie prebytku rozpočtu za r. 2018 fin. prostriedkov do  fondu 
na obnovu dediny   vo výške 12 241,12 € 

 
 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 



 
 

 
UZNESENIE č.7/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č . 1/2019 " Požiarny poriadok 
obce " 
 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 
 
 
 

 
UZNESENIE č.8/2019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ustanovením  Mgr. Janette Czibulovej za preventivára požiarnej 
ochrany obce Hruboňovo 

 
 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č.9/2019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ustanovením Alojza Pekaroviča za vedúceho kontrolnej skupiny 
na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Hruboňovo 
 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        1 

 

 
UZNESENIE č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II polrok 2019. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 



 
UZNESENIE č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   kúpu nehnuteľnosti od p. Eleonóry Novákovej rod. Kutinová 
trvale bytom Polereckého 5 . Bratislava a akad. mal. Šarloty  Štrompachovej trvale bytom 
Kapicova 1, Bratislava  a to: nehnuteľnosti vedené na LV č . 502 kat. úz. Výčapky ako parc. č. 
14/4- zastavané plochy  a nádvorie o výmere 231 m2  a parc. č. 14/5-zastavané plochy  a nádvorie 
o výmere 470 m2 , každá v podiele po 1/2k celku a na LV č. 850 ako parc. č. 14/7- zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 350 m2 , každá v podiele 1/10-inek celku. jedná sa o parcely registra 
"C" ,evidované na kat. mape . Tento zámer o kúpu je z dôvodu že obec vlastní stavbu ktorá je 
postavená na týchto pozemkoch.   
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú kúpu vyššie uvedených pozemkov z predávajúcich: 
p. Eleonóry Novákovej rod. Kutinová trvale bytom Polereckého 5 . Bratislava a akad. mal. 
Šarloty  Štrompachovej trvale bytom Kapicova 1, Bratislava, na kupujúceho: Obec Hruboňovo  
za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 12 500,- EUR. ,  ( slovom dvanásťtisícpäťsto eur, ) 
 
Dohodnutá kúpna cena 12 500,- € (slovom dvanásťtisícpäťsto eur) bude vyplatená nasledovným 
spôsobom: 
Prvá časť kúpnej ceny vo výške 5 500,- € (slovom päťtisícpäťsto eur) bude uhradená nasledovne: 
suma vo výške 2 750,- € bude vyplatená na účet IBAN: SK97 1100 0000 0026 1808 4145,  a 
suma vo výške 2 750,- € bude vyplatená na účet IBAN: SK87 1100 0000 0026 1847 5429. Prvá 
časť kúpnej ceny spolu vo výške 5 500,- € bude uhradená najneskôr v lehote do 31.07.2019. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 500,- € (slovom päťtisícpästo eur) bude uhradená na účet 
IBAN: SK28 8330 0000 0024 0088 9880 v lehote najneskôr do 31.07.2019. 
Tretia časť kúpnej ceny vo výške 5 500,- € (slovom päťtisícpästo eur) bude uhradená nasledovne: 
suma vo výške 2 750,- € bude vyplatená na účet IBAN: SK97 1100 0000 0026 1808 4145,  a 
suma vo výške 2 750,- € bude vyplatená na účet IBAN: SK87 1100 0000 0026 1847 5429. Prvá 
časť kúpnej ceny spolu vo výške 5 500,- € bude uhradená najneskôr v lehote do 31.08.2020. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 

 
UZNESENIE č.12/2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj pozemku, ktorý činí 1/1 v pomere k celku, 
parc. č. 86/16, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere  90 m2,vedená v LV č. 409 kat. úz. 
Výčapky ako parcela registra „C“ ,  z predávajúceho: Obec Hruboňovo na kupujúceho:  p. Jozefa 
Raškoviča    bytom Belinsého 1066/6 , Bratislava 

 
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, predzáhradka jeho  rod. domu je vybudovaná na pozemku ktorí je vo 
vlastníctve obce Hruboňovo a kúpou spomínanej  nehnuteľností  ma kupujúci  záujem 
o vysporiadanie majetko - právnych vzťahov . 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj vyššie uvedeného pozemku 
z predávajúceho: Obec Hruboňovo na kupujúceho: p. Jozefa Raškoviča    bytom Belinsého 



1066/6 , Bratislava, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 285,30 EUR. ,  ( slovom 
Dvestoosemdesiatpäť  eur, tridsať   centov ) 

 
 

          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 
 

 
UZNESENIE č.13/2018 

Obecné zastupiteľstvo pre jednalo žiadosť p. Kristíny Žiačikovej o oplotenie bytového domu 
Suľany  zo zadnej časti a súhlasí zo zakúpením materiálu obcou na vybudovanie tohto oplotenia . 
Samotnú montáž oplotenia si nájomcovia bytov musia vykonať svojpomocne. 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  5 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

UZNESENIE č. 14/2019
 Obecné zastupiteľstvo pre jednalo žiadosť nájomníkov bytového domu Výčapky ,ktorý žiadajú 
montáž elektrického domového vrátnika a nesúhlasí s montážou , navrhuje namontovať namiesto 
kľučiek na dvere guľu. 

  

 
 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                   5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 

UZNESENIE č. 15/2019
 Obecné zastupiteľstvo pre jednalo žiadosť nájomníkov bytového domu Výčapky ,ktorý žiadajú  
opravu parkoviska a chodníka pred vchodom bytového domu. poverujú starostu aby  s 
odborníkom zistil možnosti opravy parkoviska a chodníka . 

  

 
 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                   5 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 
 
 
 
 
 
 



   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 17.06.2019  
 
 
 
 
 
       Rudolf Gubáň                                 Martin Petro                                           Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


