
 

Zápisnica z prvého  zasadania Obecného zastupiteľstva 
v Hruboňove konaného dňa 26.11.2018. 

 
Počet poslancov:    5 
Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny 
Kontrolór obce:  Eva Čentéšová    
– prítomná 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  
      (predseda miestnej volebnej komisie) 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie 
7. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov komisií.    
8.   Určenie sobášiacich. . 
9. Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods .2 prvá veta , ods. 3 tretia veta , ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 zb.o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
10. Schválenie návrhu rozpočtu  
11. Plat starostu.  
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesenia 
14. Záver 
 
 
K bodu č.1: 
Otvorenie obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Vladimír Fabo. 
 
K bodu č.2: 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Dvořáková, za overovateľov p. Alojz Pekarovič., p. 
Martin Petro .  
 
K bodu č.3: 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
S výsledkami volieb oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie p. 
Adriana Macová , že do volebného zoznamu v obci Hruboňovo bolo zapísaných 430 voličov, 
z toho sa volieb zúčastnilo 302  t.j. 70,23 %. 
Starostom obce Hruboňovo bol znovu zvolený Vladimír Fabo. Za poslancov obecného 
zastupiteľstva boli zvolení: Alojz Pekarovč., Rudolf Gubáň , Anna Prostredná., Martin Petro , 
Mgr. Martin Jančovič  



 
 
K bodu č.4: 
Zloženie sľubu starostu obce 
Sľub starostu obce predniesol p. Vladimír Fabo  
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie starostu obce ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
pán starosta svojim podpisom potvrdil svoj sľub. 
 
K bodu č.5: 
Zloženie sľubu poslancov  obecného zastupiteľstva 
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva predniesol p. starosta obce Vladimír Fabo 
 
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
poslanci: Alojz Pekarovč., Rudolf Gubáň , Anna Prostredná., Martin Petro , Mgr. Martin 
Jančovič  
svojim podpisom potvrdili svoj sľub. 
 
K bodu č.6: 
Voľba, volebnej, mandátovej  a návrhovej komisie 
Sa uskutočnila verejným hlasovaním 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo Volebnú komisiu v zložení: Rudolf Gubáň. 
                                                                                              Martin Petro  
   
      Za  5   proti  0 zdržal sa   0 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo Návrhovú komisiu v zložení:  Anna Prostredná, 
                                                                                                  Rudolf Gubáň 
            
      Za   5  proti  0 zdržal sa  0 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mandátovú komisiu  v zložení:  Alojz Pekarovič, 
                                                                                                        Mgr . Martin Jančovič 
            
      Za   5  proti  0 zdržal sa  0  
 
K bodu č.7: 
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov komisií. 
Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu  a zvolilo komisiu na ochranu verejného 
záujmu v zložení Anna Prostredná- predseda 
                            Alojz Pekarovič  - člen  
                            Martin Petro    - člen 
.  
                                                            Za   5  proti  0 zdržal sa  0 



 
 
 
 
K bodu č.8: 
Určenie sobášiacich.. 
Obecné zastupiteľstvo určuje sobášiacich a to Vladimíra Fabu a Annu Prostrednú   
 
           Za   5  proti  0 zdržal sa 0 
K bodu č.9:  
Poverenie poslanca zvolávaním zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo poveruje  poslanca Alojza Pekaroviča na zvolávanie a vedenie 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods .2 prvá veta , ods. 3 tretia veta , 
ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
 
 
                 Za : 5       proti: 0         zdržal sa : 0  
 
  K bodu č.10: 
Schválenie návrhu  rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2019 
.                 Za : 5       proti: 0         zdržal sa : 0  
 
  K bodu č.11: 
Schválenie platu starostu  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plat starostu na nové volebné obdobie 
                 Za : 4       proti: 0         zdržal sa : 1  
 
K bodu č.12: 
Diskusia 
-p. Piaťer sa informoval o možnosti vybudovania detského ihriska v časti obce Veľké Suľany 
 
- starosta obce predložil žiadosť p. Bosákovej na odkúpenie časti pozemku p.č. 60/1 k.ú.       
Suľany. Dôvodom je vybudovanie prístupovej cesty na jej pozemok. 
 
. 
 
K bodu č.13: 
Schválenie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie Anna Prostredná  prečítala návrh na uznesenie 
                  Za : 5       proti: 0         zdržal sa : 0  
      
 
 
K bodu č.14: 
Záver 
Na záver p. starosta Vladimír Fabo poďakoval odstupujúcemu zastupiteľstvu za ich doterajšiu 
prácu a novému zastupiteľstvu poprial veľa síl , elánu a duševného optimizmu v ich práci. 
Potom poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 



 
Overovatelia zápisnice:  
p. Alojz Pekarovič   ................................. starosta obce 
 Vladimír Fabo 
 
p. Martin Petro  . ...............................     
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