
 
Obecný úrad  95125 Hruboňovo 

 
                                   Z á p i s n i c a 
 
                 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Dátum konania: 25.06.2018 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie záverečného účtu obce Hruboňovo za rok 2017 
4. Schválenie Komunitného plánu obce Hruboňovo  
5. Ďalšie  úlohy 
6. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie 
8. 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 2017. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Hruboňovo za rok 2017 pred 
jeho schválením.  
 
 
 
 4. Schválenie Komunitného plánu obce Hruboňovo . 

Starosta obce predložil zastupiteľstvu  spracovaný Komunitny  plán obce Hruboňovo s návrhom 
na jeho schválenie , 
 



 
 
 5 Dalšie úlohy. 

Zastupiteľstvu bol predložený návrh na zvýšenie mesačného poplatku za dieťa umiestnené 
v Materskej skole Hruboňovo.  
 
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vytvorenie volebného obvodu pre komunálne voľby  ,takisto 
určilo počet poslancov a úväzok starostu pre budúce volebné obdobie 2018 – 2022. 
 
Kontrolórom obce bola predložená Sprava o plnení kontrolnej činnosti za rok 2017, 
Zastupiteľstvo berie tuto správu na vedomie. 
 
Kontrolórkou obce bol predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hruboňovo 
na II polrok 2018. 
 
Na základe podnetu občanov obce ,starosta dal návrh na zakúpení a osadenie dopravného zrkadla 
na ulici pri stredisku družstva časť Suľany  ako aj zakúpenie a osadenie dopravných značiek 
,,slepá ulica a zákaz státia „ na miestnej komunikácií ( slepá ulica pri potoku). 
 
Zastupiteľstvu bol predložený návrh na vypracovanie geometrického plánu obecných pozemkov  
Miestnej komunikácie v časti obce Výčapky a to od pošty po most cez potok Perk. 
 
Bol podaný návrh na úpravu rozpočtu a to jeho navýšením a použitím : 

- Schválená dotácia na Deň detí o otcov .......1000,- € 
- Schválená dotácia Kultúrne leto  ................1000,- € 
- Sponzorské dary Furmanské dni ................ 2000,- € 
- Zvýšenie dotácia na MŠ ................................647,- € 

 
Bol podaný návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu na obnovu dediny v sume 
20 000,- €  na rekonštrukciu 
 a obnovu Domu smútku Malé Suľany.  
 
 
 

 
4. Diskusia  

p.Pekarovič – podal informáciu o príprave Furmanského preteku v Hruboňove ktorý sa bude konať dňa 
04.08. 2018 
 

 
 
 

 
5. Návrh na uznesenie 

 
       Návrh na uznesenie predniesla Anna Prostredná 
 
  
 
 
 



 
UZNESENIE č.7/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
- Záverečný účet obce Hruboňovo za rok 2018  
- Fond na rozvoj obce 
 
          Hlasovanie: 
                                Za                  4 
                                Proti               0 
                                Zdržal sa        0 
 

UZNESENIE č. 8/2018
. 

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitny plán obce Hruboňovo ( viď. prílohu) 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                   4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačný poplatok za dieťa umiestnené v Materskej škole Hruboňovo  
s účinnosťou od 01.09.2018 na sumu 8,- €. 
 
 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 
 

 
UZNESENIE č. 10/2018 

     Obecné zastupiteľstvo  schválilo : 
 pre voľby miestnej samosprávy ktoré sa budú konať 
 v novembri 2018 
-jeden volebný obvod a dva volebné okrsky: 
- okrsok č.1 – Zasadačka OÚ 
-okrsok č. 2 – kultúrny dom Hruboňovo – Výčapky 
-počet poslancov pre volebné obdobie 2018 -2022 v počte 5.  
 -funkciu starostu obce  pre volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok ( 100%). 
 

 
 
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0 



 

 
UZNESENIE č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky  o plnení kontrolnej činnosti 
za rok 2017 a schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II polrok 2018. 
 
Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 
 
 
 

 
UZNESENIE č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie dopravných značiek ( zákaz stania , slepá ulica ) 
a dopravného zrkadla  a ich umiestnenie na miestne komunikácie v časti obce Suľany . 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 

 
UZNESENIE č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zameranie a vypracovanie geometrického plánu  na časť 
miestnej komunikácie v časti obce Výčapky  ( od poštového úradu po most cez potok Perk) 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 

 
UZNESENIE č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na úpravu rozpočtu a to jeho navýšením a použitím : 
- Schválená dotácia na Deň detí o otcov .......1000,- € 
- Schválená dotácia Kultúrne leto  ................1000,- € 
- Sponzorské dary Furmanské dni ................ 2000,- € 
- Zvýšenie dotácia na MŠ ................................647,- € 

  
 

         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 



 
UZNESENIE č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z Fondu na obnovu dediny 
v sume 20 000,- €  na rekonštrukciu 
 a obnovu Domu smútku Malé Suľany.  
 

 
         Hlasovanie: 
                                 Za                  4 
                                 Proti               0 
                                 Zdržal sa        0  
 
 
 
 
 
 
 
   
                         

 7.Záver. 

         Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým 
prítomným za ich účasť. 
 
 
Hruboňovo 25.06.2018  
 
 
 
 
 
       Rudolf Gubáň                                 Martin Petro                                           Vladimír Fabo 
   overovateľ zápisnice                     overovateľ zápisnice                                     starosta obce 


