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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 29.06.2022 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   4    

Neprítomní:   3 - Štefan Belica, Dušan Hornák, Peter Novák 

         

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 18/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ............v. r. .......... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 19/2022: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.” 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

proti hlasovalo : žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce .............v. r. ......... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo 

uznesenie č. 20/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021. 

 

za hlasovalo :  4  poslanci 

 proti hlasovalo : žiaden poslanec 

 zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ..............v. r. ........ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Nakoľko k Návrhu záverečného účtu Obce Košolná neboli v vznesené žiadne pripomienky pristúpilo 

obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 

21/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo : žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ...............v. r. ....... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zároveň prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 22/2022: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná schvaľuje použitie prebytku finančných operácií na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume           52 363,43 EUR 

- vylúčenie z prebytku /nepoužité transfery poskytnuté v roku 2021/         2 736,50 EUR 

- tvorba fondu opráv                                                                                     8 013,18 EUR 

- tvorbu rezervného fondu                                                                                 19,38 EUR 

 

 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

proti hlasovalo : žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ............v. r. .......... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následne obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na II. polrok 2022. 

 

za hlasovalo :              4 poslancov 

proti hlasovalo :           žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania :  žiaden poslanec 

   

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce .............v. r. ......... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 24/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských 

zariadení. 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ..............v. r. ........ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nakoľko sa opakovane stáva, že niektorí obyvatelia parkujú svoje nepojazdné vozidlá dlhodobo na 

verejných priestranstvách prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 25/2022 : 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje v prípade dlhodobého parkovania nepojazdného 

vozidla na verejnom priestranstve odtiahnutie tohto vozidla na náklady vlastníka. 

 

V Košolnej, 30.06.2022     PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce ...............v. r. ....... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


