
Zápisnica z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti dňa 14.12.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Za overovateľov boli určení: Jarmila Gablechová 
                                                   Danka Rezetová 
 
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 30.9.2016 
5. Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2016 
6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018,2019 
7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 
8. Rôzne  
9. Diskusia  
10. 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. Jarmila Gablechová, p.Danka Rezetová 
 
     Uznesenie č. 37/2016 
                                                                  OZ v Hrachovišti predložený program zasadnutia 

- schvaľuje bez pripomienok 
Hlasovanie : za 6 poslancov 
                      proti 0 poslancov  
                      zdržalo sa 0 poslancov     

 
3. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 21.9.2016, previedol ju starosta obce JUDr. Ivan 
Kolník 
 
     Uznesenie č. 38/2016 
     OZ v Hrachovišti prevedenú kontrolu uznesení 

- berie na vedomie 
Hlasovanie: za  6 poslancov 
                     proti 0 poslancov 
                     zdržalo sa 0 poslancov          
 

 



4. Správa o hospodárení obce k 30.9.2016 
     
      Uznesenie č. 39/2016 
      OZ v Hrachovišti Správu o hospodárení 
      obce k 30.9.2016 

o  berie na vedomie 
Hlasovanie: za 6 poslancov 
           proti 0 poslancov 
           zdržalo sa 0 poslancov 

 
     
5. Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2016  
Ekonómka obce predložila OZ Hrachovište Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2016  
 
 
      Uznesenie č. 40/2016 

OZ v Hrachovišti Návrh zmien rozpočtu 
k 31.12.2016  
o schvaľuje  
Hlasovanie: za 6 poslancov 

                  proti 0 poslancov 
                                  zdržalo sa 0 poslancov 

 
6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018,2019 
Ekonómka obce predložila Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 
2018,2019 
 
      Uznesenie č. 41/2016 
      OZ v Hrachovišti Návrh finančného rozpočtu na  
      rok 2017 s výhľadom na roky 2018,2019 

o  schvaľuje 
       Hlasovanie: za 6 poslancov 
                  proti 0 poslancov 
                           zdržalo sa 0 poslancov 

 
7. Stanovisko kontrolóra obce k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 
Kontrolórka obce predložila stanovisko k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 
 
      Uznesenie č. 42/2016 
      OZ v Hrachovišti stanovisko kontrolóra 
      Obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 

o  berie na vedomie 
       Hlasovanie: za 6 poslancov 
                  proti 0 poslancov 
                           zdržalo sa 0 poslancov 

 
 



8. Rôzne  
8a) Žiadosť o finančný príspevok – Sociálne služby Myjava, n.o 
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre deti 
a dospelých, žiada o príspevok na zabezpečenie záujmovej činnosti pre nášho občana, 
navštevujúceho toto zariadenie. Ide o príspevok vo výške 200 €/ročne. 
 
      Uznesenie č. 43/2016 
      OZ v Hrachovišti žiadosť o finančný príspevok 

o  schvaľuje 
Hlasovanie: za 6 poslancov 

                   proti 0 poslancov 
                             zdržalo sa 0 poslancov 
 

8b) Žiadosť o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie detí – Kongregácia školských 
sestier DE NOTRE DAME Nové Mesto nad Váhom. V zmysle zákona č. 325/2012 Z.z. , ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov žiadajú o poskytnutie príspevku na 
záujmové vzdelávanie detí našej obce, ktoré navštevujú Centrum voľného času, ktorého sú 
zriaďovateľom. Požadovaný príspevok je 71,50 € 
 
      Uznesenie č. 44/2016 
      OZ v Hrachovišti žiadosť o poskytnutie  
      finančného príspevku 

o  schvaľuje 
Hlasovanie: za 6 poslancov 

                   proti 0 poslancov 
                            zdržalo sa 0 poslancov 

9. Diskusia 
Poslanci OZ  diskutovali o príprave zimného klziska. Tejto úlohy sa už druhý rok zhostili 
obetaví členovia DHZ Hrachovište. 
 
10. Záver  
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Zástupca starostu:                                Overovatelia:                                      Starosta:  
 



 


