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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 24. 04. 2020 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   4    Neprítomní:  3 – Štefan Belica, Dušan Hornák,  

 Peter Novák 

 

 

Proti navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky a obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná prijalo uznesenie č. 106 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva . 

 

za hlasovalo  :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec  

 

V Košolnej, dňa  30.04.2020              starosta obce, PhDr. Martin Halaksa, PhD v.r. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 107 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

I.etapu rekonštrukcie chodníka v časti obce od súp.č. 98 po súp.č. 135. 

 

za hlasovali :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

 

V Košolnej, dňa  30.04.2020                starosta obce, PhDr. Martin Halaksa PhD v.r. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo  uznesenie č. 108 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

spevnenie krajníc cesty pred rodinnými domami súp.č. 118 – 123. 

 

za hlasovali :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, dňa  30.04.2020                starosta obce, PhDr. Martin Halaksa PhD v.r. 

 

 

 

obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 109 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

prijatie terminovaného úveru vo výške 50.000,- Eur, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so 

sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresnho súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L, na investičné 

akcie obce za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  

 

za hlasovali :  4 poslanci 
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proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa  30.04.2020                starosta obce, PhDr. Martin Halaksa PhD v.r. 

 

 

Po prerokovaní návrhov a pripomienok so strany poslancov obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 

110 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča začať s úkonmi na prípravu odpredaja pozemkov 

pod bytovkami č. 50, 51 a 52 to sú parcely číslo 1108/9, 1108/6 a 1110/2. 

 

za hlasovali :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa  30.04.2020                starosta obce, PhDr. Martin Halaksa PhD v.r. 


