
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná
 konaného dňa 14.03.2022

Počet poslancov: 7
Prítomní: 5 Neprítomní: 2- Štefan Belica, Dušan Hornák

Mgr. Adam Kekelák – príchod o 17:20 hod.

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 01/2022 : Obecné 
zastupiteľstvo  obce  Košolná  schvaľuje  program  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  podľa
pozvánky.
 
za hlasovalo :                   4 poslanci
proti hlasovalo :               žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec

V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD.,v. r.

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 02/2022: „Obecné zastupiteľstvo obce
Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.”

 
za hlasovalo :                   5 poslancov
proti hlasovalo :               žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec

V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., v. r. 

Následne  prijalo  obecné  zastupiteľstvo  obce  Košolná uznesenie č.  03/2022: „Obecné
zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
za rok 2021. 

 
za hlasovalo :                   5 poslancov
proti hlasovalo :               žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec

V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., v. r.

Obecné zastupiteľstvo   prijalo uznesenie č. 04/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie
na  vedomie  námietku  pána  Kormútha/  p.  Kormútovej.  K uvedenej  záležitosti  sa  vyjadrí  na
nasledujúcom zasadnutí OZ, t. j.  po podrobnejšom oboznámení s danou problematikou.

 
Za hlasovalo :                   5 poslancov
proti hlasovalo:                 žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec



V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., v. r. 

Obecné  zastupiteľstvo  prijalo uznesenie  č.  05/2022: Obecné  zastupiteľstvo  obce  Košolná
schvaľuje prekládku garáží  z dôvodu zahájenia projektu „Revitalizácia  vnútrobloku s prvkami
zelenej infraštruktúry”  a s tým spojené prípadné náklady.

 
Za hlasovalo :                   5 poslancov
proti hlasovalo :               žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec

V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., v. r.

Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 06/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie
na vedomie požiadavku o odkúpenie pozemku ležiaceho pred vchodom do bytového domu s. č.
52  a presúva rokovanie o tejto žiadosti na nasledujúce zasadnutie OZ.

 
Za hlasovalo :                   5 poslancov
proti hlasovalo :               žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania :       žiaden poslanec

V Košolnej, 22.03.2022 starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., v. r.

  

 


