
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti dňa 9.6.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Za overovateľov boli určení: Pavol Václavek 
                                                   Branislav Dlhý 
 
PROGRAM: 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     starosta obce 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     starosta obce 
3. Kontrola uznesení 
     predkladá starosta obce 
4. Návrh na založenie združenia obcí 
5. Prenájom pozemku 
6. 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. Peter Gablech, p. Danka Rezetová 
 
     Uznesenie č. 12/2017 
                                                                  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 22.3.2017, previedol ju starosta obce JUDr. Ivan 
Kolník 
 
     Uznesenie č. 13/2017 
     OZ v Hrachovišti prevedenú kontrolu uznesení 

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

 
 
 
 
 



 
4. Návrh na založenie združenia obcí 
Starosta obce Hrachovište predložil OZ návrh na zriadenie Združenia obcí 
Hrachovište,Vaďovce, Višňové. 
Predmetom činnosti združenia bude zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblastí 
starostlivosti o životné prostredie zameranom na odpadové hospodárstvo, separovaný zber, 
spoločné obstaranie kompostérov pre občanov obcí na biologicky rozložiteľný odpad. 
 
     
      Uznesenie č. 14/2017 
      OZ v Hrachovišti  : 

a) Vstup obce Hrachovište do združenia obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové 
b)  Zmluvu o zriadení Združenia obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové,  
c) Stanovy Združenia obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové  

 
o  schvaľuje 
Hlasovanie: za 5 poslancov 
           proti 0 poslancov 
           zdržalo sa 0 poslancov 

 
    5. Žiadosť o prenájom lesného 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. 15/2017 

OZ v Hrachovišti schválili zámer prenájmu hore 
uvedeného pozemku z dôvodu osobitného 
zreteľa 
o schvaľuje  
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                  proti 0 poslancov 
                                  zdržalo sa 0 poslancov 

6. Záver 
 
 
 
 

D. a. h 
 

Zástupca starostu:                                Overovatelia:                                      Starosta:  



 
 


