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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 11.11.2019 

 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   6    Neprítomná: 1 – Mgr. Zuzana Majkútová 

 

 

 

K navrhovanému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo uznesenie č. 73 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia podľa predloženého návrhu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

 

Po prerokovaní návrhu zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje obvody poslancom nasledovne : 

p.Peter Novák: č.d. 1 – 43, 191,192,197,204, 207, 208, 234 

  p. Štefan Belica : č.d. 45-52, 213, 214, 215, 230, 235 

Mgr. Igor Rábara : č.d. 53 – 94, 193, 194, 209, 232 

Mgr. Adam Kekelák : č.d. 95 – 130, 218, 219, 237, 240 

p. Dušan Hornák : č.d. 131 – 163, 195, 231 

Mgr. Martin Bobok : č.d. 164 – 181, 201, 202, 205,220 – 229, 238 

Mgr. Zuzana Majkútová : 210, 211, Domovina, Podbor, domy „pod Družstvom“ 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

Po vypočutí informácií a žiadostí obecné zastupiteľstvo po krátkej rozprave prijalo uznesenie č. 75 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti mládežníckeho futbalového mužstva 

kategória U12. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 11.11.2019       2 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 

priestorov šatní na ihrisku pre mládežnícke mužstvo a pre mužstvo starých pánov. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná v súlade §4 ods. 

2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov schvaľuje starostovi obce PhDr. Martinovi 

Halaksovi  zvýšenie platu starostu o 30 %. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasoval :  1 poslanec (Štefan Belica) 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča zistiť 

majetkové pomery na parcelách, ktoré by umožnili odvodnenie lokality horný koniec a Habánsky dvor 

priamo do potoka. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

O príspevku rozhodnú pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok. Prijaté bolo uznesenie č. 79 : Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok  pre mládežnícke futbalové mužstvo 

U12 na rok 2020. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča 

vypracovať cenovú ponuku na vybudovanie chodníka od tlačiarne po bytovku č.52 a preveriť možnosť 

a podmienky úverového financovania. 
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za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 81: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná navrhlo, aby p. 

Ján Hečko parkoval vozidlo v Habánskom dvore, nakoľko bráni výhľadu pri výjazde z uličky. A ďalej 

sa uznieslo, aby auto EVČ TT992HI spred rodinného domu č.75 bolo majiteľom odstránené, nakoľko 

bráni v obsluhe obyvateľstva. Auto je dlhodobo nepojazdné. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 82 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

osadenie stĺpikov a reťaze na 2 parkovacie pred hlavným vchodom do kultúrneho domu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 20.11.2019                   starosta obce, PhDr. Martin Halaksa v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


