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Uznesenia 
a ďalšie rozhodnutia 

 z ustanovujúceho  zasadania Obecného zastupiteľstva 
v Hruboňove, konaného 

 dňa  26. novembra  2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v 
Hruboňove 

 
Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú 
väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení je uznášania schopné. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove 
 
A: Berie na vedomie 

Uznesenie č. 23 
 

    1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce   
 
B: Konštatuje že 
     1. novozvolený starosta obce Vladimír Fabo zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce. 
 
     2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
Martin Jančovič Mgr. 
Rudolf Gubáň  
Alojz Pekarovič 
Martin Petro  
Anna Prostredná                 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie č. 24 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Hruboňove  zriaďuje  komisiu na ochranu verejného záujmu 
v zložení: Anna Prostredná – predseda  
                 Alojz Pekarovič – člen  
                 Martin Petro    -  člen  
 
 

Uznesenie č. 25 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Hruboňove  nezriaďuje obecnú radu . 
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 Uznesenie č. 26 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove určuje sobášiacich  a to Vladimíra Fabu a  
Annu Prostrednú  
 
  
 

Uznesenie č. 27 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Hruboňove  poveruje poslanca Alojza Pekaroviča zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta , ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov . 
 

Uznesenie č. 27 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove schvaľuje návrh rozpočtu obce Hruboňovo na rok 
2019. 

 
 

Uznesenie č. 28 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove schvaľuje : 
 
1. na základe §11ods,4 písm.i/Zákona o obecnom zriadení a § 4ods 2, 2veta zákona č 
.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie minimálneho platu starostu  o 15  %, do 
30.11.2018. 
2. podľa zákona č. 320/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, zvýšenie minimálneho platu starostu  o 25 %, s účinnosťou od 01.12.2018. 
 
 
 

 
 
 
 
Návrhová komisia v zložení:  Anna Prostredná ............................................ 
     
         Rudolf  Gubáň  ............................................ 
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