
Zápisnica z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti dňa 22.3.2017 

 
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. Správa o hospodárení obce k 31.12.2016 
5. Záverečný účet návrh 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
7. Návrh – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrachovište – na I. polrok 2017 
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Hrachovište  za rok 2016 
10.Rôzne 
11. Diskusia  
12. 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. Pavol Václavek, Branislav Dlhý 
 
     Uznesenie č. 01/2017 
                                                                  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 14.12.2016, previedol ju starosta obce JUDr. Ivan 
Kolník 
 
     Uznesenie č. 02/2017 
     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 31.12.2016 
     
      Uznesenie č. 03/2017 
      OZ v Hrachovišti Správu o hospodárení obce 
      31.12.2016 

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

 
    5. Záverečný účet - návrh  
Ekonómka obce predložila OZ Hrachovište Záverečný účet obce na schválenie  
 
 
      Uznesenie č. 04/2017 

OZ v Hrachovišti Návrh Záverečného účtu obce  
o schvaľuje  
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                  proti 0 poslancov 
                                  zdržalo sa 0 poslancov 

 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
 
      Uznesenie č. 05/2017 
      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
      obce za rok 2016 

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

 
7. Návrh – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrachovište na I. polrok 2017 
 
      Uznesenie č. 06/2017 
      Návrh – plán kontrolnej činnosti hlavného  
      kontrolóra obce Hrachovište na I. polrok 2017 

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

 
 
 
 
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 



Na obecnom zastupiteľstve bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá po 
zasadnutí skonštatovala nasledovné: 
Na zasadnutí komisie dňa 22.3.2017  boli prítomní predseda komisie a všetci členovia 
komisie. Zo zasadnutia je spísaná riadna zápisnica, v ktorej sa uvádza, že starosta obce 
Hrachovište JUDr. Ivan Kolník si v stanovenom termíne splnil povinnosť vyplývajúcu zo 
zákona č. 357/2004 Z.z 
 
      Uznesenie č. 07/2017 

     OZ v Hrachovišti predloženú správu komisie na  
      ochranu verejného záujmu  

o berie na vedomie 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

          proti 0 poslancov 
          zdržalo sa 0 poslancov 

 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Hrachovište  za rok 2016 
 
      Uznesenie č. 08/2017 
      OZ v Hrachovišti stanovisko k záverečnému účtu 

o  schvaľuje 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                   proti 0 poslancov 
                             zdržalo sa 0 poslancov 
 

10.rôzne 
10. a) Žiadosť o poskytnutie príspevku Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
 
      Uznesenie č. 09/2017 
      OZ v Hrachovišti žiadosť o poskytnutie  
      finančného príspevku 

o  schvaľuje vo výške 35 € 
Hlasovanie: za 5 poslancov 

                   proti 0 poslancov 
                            zdržalo sa 0 poslancov 
 

10.b) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti Našej obce navštevujúce CVČ Stará Turá. 
Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ Centra voľného času Stará Turá v súlade s § 6 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
sa obracia na Obec Hrachovište so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na 
činnosť krúžkov v CVČ Stará Turá. Žiadajú príspevok vo výške 75,80 € 
 
      Uznesenie č. 10/2017 
      OZ v Hrachovišti  žiadosť o poskytnutie dotácie  

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



 
 
10. c) Obec Lubina žiada OZ Hrachovište o finančný príspevok na SLÁVNOSTI BRATSTVA 
ČECHOV A SLOVÁKOV na JAVORINE 
 
      Uznesenie č. 11/2017 
      OZ v Hrachovišti žiadosť o finančný príspevok 

o schvaľuje vo výške 35 € 
Hlasovanie: za 5 poslancov 
          proti 0 poslancov 
          zdržalo sa 0 poslancov 
 

11. Diskusia 
Na zastupiteľstvo bol prizvaný pán veliteľ DHZ Hrachovište – Róbert Arbet, ktorému starosta 
v mene celej obce a občanov Hrachovišťa, poďakoval za celo zimnú údržbu ľadovej plochy za 
úradom. 
Účtovníčka obce oznámila OZ, že začala s prípravou tohtoročnej Hrachovej cesty do 
rozprávky, ktorá sa uskutoční dňa 1.7.2017.  
 
 
 
12 .Záver 

 
 
 
        

 
 

 
 
 

D. a. h 
 
 
 

Zástupca starostu:                                Overovatelia:                                      Starosta:  
 
 


