
Z á p i s n i c a 
 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hontianske Moravce zo dňa 21.12.2010. 

  
 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny 

Program ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení                             
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.   

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  
    zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce a poďakovanie poslancom bývalého obecného zastupiteľstva. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu. 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver. 

 

K bodom zasadnutia: 

K bodu 1.  
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Rudolf Gabryš privítal prítomných, konštatoval,  
že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Následne predložil program zasadnutia. Program bol schválený bez pripomienok a doplnkov. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
Za zapisovateľa starosta obce určil p. Ľudmilu Čábyovú a za overovateľov zápisnice určil 
MUDr. Jaroslava Jenču a p.Vladimíra Baláža. 

K bodu 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení  
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva previedla predsedníčka  
Miestnej volebnej komisie p. Lýdia Ľachká.  

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovu- 
júceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
Novozvolený starosta obce Ing. Rudolf Gabryš prečítal sľub a svojím podpisom ho potvrdil. Následne 
prevzal insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.  

K bodu 5. . Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
Novozvolený starosta obce Ing. Rudolf Gabryš prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
a následne zvolení poslanci tento sľub potvrdili svojim podpisom. 
 
 



K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce a poďakovanie poslancom bývalého obecného 
zastupiteľstva. 
Novozvolený starosta obce Ing. Rudolf Gabryš poďakoval bývalým poslancom za podporu rozvoja obce 
v uplynulom volebnom období a odovzdal im upomienkové predmety ako ocenenie ich práce. 
V ďalšom zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie v oblasti rozvoja obce a predložil zámery rozvoja do  
nasledujúceho volebného obdobia, ktorých riešenie je i úlohou poslancov zastupiteľstva aby sa tieto  
zámery podarilo spoločne dotiahnuť v prospech občanov obce. 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prítomní všetci poslanci 
a zasadnutie je uznášania sa schopné. Predložil poslancom program zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
ktorý bol jednohlasne schválený. 

K bodu 8. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne zvolení poslanci Ján Melicherčík a Marcel Prístavka. 

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu. 
Starosta obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13b ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomne poveril poslanca obecného 
zastupiteľstva p. Jána Melicherčíka zastupovaním starostu obce Hontianske Moravce.  
p. Ján Melicherčík sa poďakoval za vyslovenú dôveru a prisľúbil i naďalej všestranne napomáhať 
ďalšiemu rozvoju obce. 

K bodu 10. Rôzne 
V rôznom sa o slovo prihlásil poslanec p. Vladimír Baláž, poďakoval sa za dôveru, ktorá mu bola daná  
zvolením do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. 

K bodu 11. Návrh na uznesenie 
Návrh predložila návrhová komisia. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo  
jednohlasne prijaté. 

K bodu 12. Záver. 
Starosta obce Ing. Rudolf Gabryš poďakoval prítomným za účasť poprial im príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a ukončil zasadnutie zastupiteľstva.  
 

 

V Hontianskych Moravciach 21.12.2010                                                                    
                                                                                                                                                                   

Zapísala:  Ľudmila Čábyová                                                                                                                                                                                                                                 
 
        
Overovatelia zápisnice: 
                                                                                                                              
...........................................                                                                          .........................................                                 
MUDr. Jaroslav Jenčo                                                                                        Ing. Rudolf Gabryš 
                                                                                                                                                              starosta obce 
                  
 
 
...........................................                                                                          .........................................                                                                                                                                                                              
Vladimír Baláž                                                                                                       Ľubomír Jucha                                                                           
                                                                                                                                                            prednosta OcÚ  
 


