Obecný úrad 95125 Hruboňovo

Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Dátum konania: 23.09.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Výsadba stromov Perkovský potok
Poštový úrad Nové Sady
Ďalšie úlohy
Diskusia
Návrh na uznesenie
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: :

Anna Prostredná
Alojz Pekarovič

3. Výsadba stromov Perkovský potok

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p., Odštepný závod Piešťany ,k výsadbe drevín popri Perkovskom potoku. Zastupiteľstvo
poverilo p. poslanca Jančoviča osloviť majiteľov pozemkov na ktorých má byť prevedená
výsadba , aby sa vyjadrili k tomuto zámeru . Taktiež treba osloviť organy Štátnej vodnej správy.
Zastupiteľstvo bolo informované o zrušení poštového úradu v obci Hruboňovo , od 01.10.2019.

Slovenská pošta a.s. zaslala informáciu o zrušení v mesiaci júl , na čo hneď reagoval starosta
obce a spolu s p. poslankyňou A. Prostrednou ako aj s p. starostom obce Šurianky , stretli sa s
riaditeľkou regionálneho riaditeľstva Nitra ,Ing. Gajdošíkovou. Bolo im vysvetlené že SP
prevádzkuje Poštu Hruboňovo ako aj Poštu Šurianky nad rámec plnenia požiadaviek. Pošta
Hruboňovo ako aj pošta Šurianky patria medy pošty s najnižším objemom ročných extrémnych
výnosov , teda pošty s najnižším záujmom obyvateľov o poskytované služby, preto bol schválený
návrh na ich zrušenie .
Zároveň bol Obcou Hruboňovo zaslaný list na riaditeľstvo Slovenskej pošty a.s. ,že obec
nesúhlasí so zrušením Pošty Hruboňovo od 01.10.2019 a to z dôvodu , nakoľko nástupnickou
poštou bude Pošta Nové Sady a z našej obce nie je priame autobusové spojenie do obce Nové
Sady.Na tento list neprišla zatiaľ žiadna odpoveď.

4 Ďalšie úlohy.
Zastupiteľstvu bola predložená žiadosť p. Mária Korienka bytom Jelenec o vydanie stanoviska k
výstavbe RD v zmysle schváleného územného plánu. Jeho úmyslom je kúpiť rod. dom a
nehnuteľnosti na LV č. 336 k.ú. Suľany a následne riešiť parcelovanie a predaj pozemkov na
výstavbu troch rod. domov . Obec bude postupovať na vybavení tejto žiadosti v súlade z
Územným plánom obce Hruboňovo , ako aj poľa stavebného zákona.
Zastupiteľstvo bolo informované o príprave posedenia s dôchodcami pri príležitosti ,,Október mesiac úcty k starším".
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh o prijatie uznesenia ako aj realizácie tohto uznesenia ohľadom
osadenia dopraných značiek IS 21 s názvom časti obce.
Zastupiteľstvu bola podložená žiadosť p. Oskara Gerháta bytom Hruboňovo 49 o prevod
vlastníctva majetku obce Hruboňovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :
kúpa pozemku, parc. č. 86/25, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 30 m2 , vedený v LV
č. 409 kat. úz. Výčapky ako parcela registra „C“ vo vlastníctve obce Hruboňovo.
Zámer predaja obecných pozemkov bol zverejnený dňa 03.09.2019 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)
Obecné zastupiteľstvo pre jednalo dve žiadosti od p. Michala Hrtela o povolenie osadenia búdky
s hračkami na detskom ihrisku v časti obce Výčapky a vymaľovanie autobusových búdok a
osadenie smetných košov .Nakoľko sa p. Herteľ osobne zúčastnil na zasadnutí obecného
zastupiteľstva , po vzájomnej dohode sa budú realizovať tieto práce spoločne s obcou Hruboňovo
v budúcom roku . Smetné koše obec osadí po dodaní ešte v tomto roku.
Zastupiteľstvo riešilo žiadosti p. Jozefa Faba a Pavla Horku ohľadom riešenia odvodňovacieho
kanála oproti ich nehnuteľnostiam , nakoľko pri prívalových dažďoch voda preteká cez miestnu
komunikáciu na ich nehnuteľnosti . Zastupiteľstvo bude po obhliadke na tvare miesta , hľadať
vhodné riešenie tohto stavu .
Poslanci OZ pre jednali návrh na odpis pohľadávky obce voči p. Moniky Gabulovej .

5. Diskusia
-starosta informoval zastupiteľstvo o možnosti osadenia tabúľ označujúcich časti obce a o úprave ceny
za vývoz komunálneho odpadu na rok 2020.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla Mgr. Martin Jančovič
UZNESENIE č.16/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať spoločenské posedenie pre dôchodcov našej obce
pri príležitosti ,,Október - mesiac úcty k starším" , dňa 14.10.2019 v miestnom kultúrnom dome
ako aj použitie finančných prostriedkov na toto podujatieHlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

5
0
0

UZNESENIE č.17/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie a osadenie zvislého dopravného značenie IS 21 , s
názvom časí obce ,, Suľany" a ,,Výčapky", z dôvodu lepšej orientácie v obci najmä záchranným
zložkám ( zdravotníci , hasiči, polícia) pri ochrane zdravia a majetku občanov.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

5
0
0

UZNESENIE č.18/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj pozemku, ktorý činí 1/1 v pomere k celku,
parc. č. 86/25, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 30 m2,vedená v LV č. 409 kat. úz.
Výčapky ako parcela registra „C“ , z predávajúceho: Obec Hruboňovo na kupujúceho: p.
Oskara Gerháta bytom Hruboňovo 49

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. Oskara Gerháta
bytom Hruboňovo 49,
za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 95,10 EUR. , ( slovom Deväsiatpäť eur, desať centov )
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

5
0
0

UZNESENIE č.19/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis pohľadávky obce Hruboňovo voči p. Monike Gabulovéj
vo výške 557,22 €.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

5
0
0

7.Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým
prítomným za ich účasť.
Hruboňovo 23.09.2019

Anna Prostredná
overovateľ zápisnice

Alojz Pekarovič
overovateľ zápisnice

Vladimír Fabo
starosta obce

