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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 16.02.2023 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   4 

Neprítomní:                      3 – Dušan Hornák, Mgr. Zuzana Majkútová, Mgr. Adam Kekelák  

  

 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 01/2023 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

nasledovne: 

 

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení  

4.   Žiadosti o vysporiadanie pozemkov 

5.   Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

6.   Práce v obci – oboznámenie 

7.   Návrh na energetické úspory 

8.   Poplatky za prenájom KD 

9.   Zmena dopravy v súvislosti s opravou mosta v Horných Orešanoch 

10. Kultúrne akcie  

11. Aplikácia územného plánu a návrh na výstavbu domova soc. služieb v našej  obci 

12. Možnosti získania dotácii 

13. Návrh na názvy ulíc 

14.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022 

15.  Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

            

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ..............v. r................... 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 02/2023: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ............v. r. ................... 

_________________________________________________________________________________ 
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Následne prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  uznesenie č. 03/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich prácach v obci. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ..........v. r. ..................... 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 04/2023: Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie návrh starostu obce na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov a podanie 

žiadosti  o dotácie z environmentálneho fondu. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ...........v. r. ................. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 05/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  navýšenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu, ktorý 

bude pozostávať z paušálneho poplatku 50 eur za prenájom KD a poplatku za reálny odpočet stavu 

elektromera, ktorý bol určený nasledovne: 1 kWh = 0,8497 EUR a plynomeru, ktorý bol určený 

nasledovne: 1 m3 = 1,4638 EUR. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ................. 

________________________________________________________________________________ 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 06/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje navrhovanú zmenu dopravy v Obci Košolná v súvislosti 

s opravou mosta v Obci Horné Orešany. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ............... 

_______________________________________________________________________________ 
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Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 07/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  zámer vybudovania Domova sociálnych služieb v časti   

Mlyn - Habánsky dvor. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ...........v. r. .................. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 08/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie zámer obce na získanie dotácií na vybudovanie 

solárnych panelov v obci na úsporu energií  a výstavbu/ dobudovanie  chodníka od rodinného domu 

s. č. 98 smerom ku kaplnke. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ............v. r. ................. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Košolná prijalo uznesenie č. 09/2023: Obecné zastupiteľstvo 

Obce Košolná berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok  2022. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

      

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ................. 

_______________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo  uznesenie č. 10/2023: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  berie na vedomie návrh starostu obce na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole z doterajších 12 EUR za mesiac na 20 EUR za mesiac. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ................. 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 11/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie návrh starostu obce o posilnenie kompetencií 

riaditeľky materskej školy pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa na pobyt v materskej škole.  
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za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.02.2023  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ............v. r. .................. 

 

 

 


