
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti dňa 26.7.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Za overovateľov boli určení: p. Danka Rezetová 
                                                   Ing. Marek Naď 
 
PROGRAM: 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     starosta obce 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     starosta obce 
3. Kontrola uznesení 
     predkladá starosta obce 
4. Správa o hospodárení obce k 30.6.2017 
5. Návrh na schválenie zmluvy o prenájme obecného pozemku 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
7. Vyúčtovanie Hrachovej cesty do rozprávky 
8. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu Prístavba 
a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice a komunitného centra obce Hrachovište 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
 
1.,2. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. JUDr. Kolník. Konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášanie schopné 
 
Za overovateľov boli určení: p. Danka Rezetová, p. Ing. Marek Naď 
 
     Uznesenie č. 16/2017 
                                                                  OZ v Hrachovišti predložený program zasadnutia 

- schvaľuje bez pripomienok 
Hlasovanie : za 5 poslancov 
                      proti 0 poslancov  
                      zdržalo sa 0 poslancov     

 
3. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 9.6.2017, previedol ju starosta obce JUDr. Ivan 
Kolník 
 
     Uznesenie č. 17/2017 
     OZ v Hrachovišti prevedenú kontrolu uznesení 

- berie na vedomie 
Hlasovanie: za  5 poslancov 
                     proti 0 poslancov 
                     zdržalo sa 0 poslancov          



 
4. Správa o hospodárení obce k 30.6. 2017 
Účtovníčka obce predložila OZ Správu o hospodárení obce k 30.6. 2017.  
 
      Uznesenie č. 18/2017  

OZ v Hrachovišti Správu o hospodárení 
obce k 30.6. 2017  
o  schvaľuje 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

            proti 0 poslancov 
            zdržalo sa 0 poslancov 
 

 
 5. Návrh na schválenie zmluvy o prenájme obecného pozemku 
Spoločnosť AIR TREND s.r.o, Piešťany v zastúpení spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. žiada Obec 
Hrachovište o prenájom časti pozemku v k.ú. Hrachovište: parcela registra E č.7181/65, lesný 
pozemok o výmere 1112107 m2. Nájom žiadajú za účelom umiestnenia telekomunikačnej 
stavby – kovového stožiara o výške cca 40m 
Rozsah nájmu: maximálne 100m2 
Doba prenájmu: 30 rokov 
Výška nájomného: 1500 €/rok 
Zároveň žiadajú o možnosť zriadenia vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky 
v parcele registra E č. 7181/65. 
 
      Uznesenie č. 19/2017 

OZ v Hrachovišti  nájomnú zmluvu  
o schvaľuje  
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                  proti 0 poslancov 
                                  zdržalo sa 0 poslancov 
 

 
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolórka obce predložila správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
 
      Uznesenie č. 20/2017 
      OZ v Hrachovište Správu o výsledku následnej  
      finančnej kontroly  

o schvaľuje  
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                  proti 0 poslancov 
                                  zdržalo sa 0 poslancov 

 
 

 
 
 



7. Vyúčtovanie Hrachovej cesty do rozprávky 
Účtovníčka obce predložila vyúčtovanie Hrachovej cesty do rozprávky. Výnos z Hrachovej 
cesty do rozprávky sa použije na modernizáciu zariadenia kultúrneho domu. 
 
     Uznesenie č. 21/2017 
     OZ v Hrachovišti vyúčtovanie Hrachovej cesty do 
     rozprávky 

- berie na vedomie 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

             proti 0 poslancov 
                             zdržalo sa 0 poslancov 
 

8. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu Prístavba 
a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice a komunitného centra obce Hrachovište 
 
     Uznesenie č. 22/2017 
      OZ v Hrachovišti  

- Predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie za účelom 
realizácie projektu Prístavba a stavebné úpravy 
požiarnej zbrojnice a komunitného centra obce 
Hrachovište realizovaného v rámci výzvy číslo VII. 
Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 

 
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
najmenej 5 % 

 
- Zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
 

- schvaľuje 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

             proti 0 poslancov 
                             zdržalo sa 0 poslancov 

9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
 

 
 
 
 
 

D. a. h 
 

Zástupca starostu:                                Overovatelia:                                      Starosta:  



 
 


