
Zápisnica

z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

konaného dňa 13.09.2019

Návrh programu

1, Otvorenie zasadnutia
2, Schválenie návrhu programu VI. zasadnutia OcZ
3, Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice, volba návrhovej komisie
4, Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení z V. zasadnutia OcZ
5, Prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
6, Interpelácie poslancov
7, Diskusia
8, Návrh na uznesenia
9, Záver

BOD č. 1 - Otvorenie zasadnutia - starostka obce Božena Cmorejová otvorila VI. zasadnutie OcZ. 
Privítala všetkých prítomných poslancov.

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Božena Cmorejová
Peter Michalík 

Jozef Kaľavský
JUDr. Lýdia Budziňáková MBA 

Neprítomní: Pavol Cmorej

Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 2 a OZ je uznášania schopné.

BOD č. 2 - Schválenie programu VI. zasadnutia OcZ

1, Otvorenie zasadnutia
2, Schválenie návrhu programu VI. zasadnutia OcZ
3, Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice, volba návrhovej komisie
4, Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení s V. zasadnutia OcZ
5, Prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
6, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7, Interpelácie poslancov
8, Návrh na uznesenia
9, Záver

OZ schvaľuje program VI. zasadnutia OZ.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?

2 0 0



BOD č. 3 - Schválenie overovateľov,určenie zapisovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

OZ určuje za zapisovateľa zápisnice : Peter Michalík

Overovatelia: Jozef Kaľavský 
Peter Michalík

Voľba návrhovej komisie. OZ určuje za členov návrhovej komisie :

Peter Michalík 

Jozef Kaľavský

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?

2 0 0

BOD č. 4 - správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení OcZ

Starostka obce prečítala uznesenia prijaté na V. zasadnutí OZ dňa 30. 06. 2019 s uvedením ich plnenia. 
OZ berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na V. zasadnutí OZ dňa 30. 06. 2019.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?

2 0 0

BOD č. 5 -  Prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
OZ berie na vedomie zámer prenájmu majetku obce

Starostka obce predstavila zámer prenajať majetok obce, časť priestorov budovy obecného 

úradu o rozlohe 157,25 m2, spoločnosti B.D.B. s.r.o. so sídlom : Budatínska 63/19 ,851 06 

Bratislava na uskladnenie technického vybavenia a stavebného materiálu. Nájomné za 

predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v sume 10,20 EUR / l m 2 prenajímanej 
plochy / 1 mesiac.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?

2 0 0

BOD č. 6 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
OZ schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?

2 0 0



BOD č. 7 -  Interpelácie poslancov
Poslanci navrhli úpravu harmonogramu verejného osvetlenia s dôvodu zvýšenia bezpečnosti v obci.

BOD. Č.8- návrh na uznesenia 

BOD č. 9 - záver

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Rokovanie OZ 
bolo ukončené o 19:45.

V Harakovciach dňa 13. 09. 2019

Zapisovateľ: Peter Michalik

Starostka obce: Božena Cmorejová

Overovatelia:

Jozef Kaľavský

Peter Michalik


