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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 02.06.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   5 ( Peter Novák – príchod o 19:00 hod.)    

     Neprítomní:    2  ( Štefan Belica, Dušan Hornák) 

               

  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.  48/2021 : 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, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  49/2021 : 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, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 50/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje firmu Služby 

Cífer, s.r.o. ako realizátora stavby – Rekonštrukcia chodníka od kostola po cintorín. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 51/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje firmu Služby 

Cífer, s.r.o. ako realizátora stavby – Výstavba chodníka od obchodu po bytový dom s. č. 52. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 52/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 
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     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 53/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje Záverečný účet 

Obce Košolná za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Zároveň prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 54/2021: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje použitie prebytku finančných operácií na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          28 766,20 EUR 

- vylúčenie z prebytku /nepoužité transfery poskytnuté v roku 2020/         3 215,40 EUR 

- tvorbu rezervného fondu                                                                               4,96 EUR 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Po dlhšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 55/2021: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a 

nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná. 

 

za hlasovalo :  3 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Mgr. Martin Bobok) 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Po dlhšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 56/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje nasledovné požiadavky žiadateľov o zmenu územného 

plánu a požiadavky obce, ktoré budú tvoriť predmet riešenia novej zmeny územného plánu: 

 

A/ Podané žiadosti občanov a verejnosti : 

1/ Pani Nikoleta Gašparíková požaduje parc. č. 1405 a 1380/4 zaradiť ako pozemky určené 

na zmiešanú poľnohospodársku a živočíšnu produkciu. 

 

B/ Požiadavky obce Košolná: 

1/ Vyčleniť územie na parc. č.  765 pre výstavbu zberného dvora a kompostoviska. 

 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 
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Po hlasovaní k bodu 8 sa dostavil na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva poslanec Peter Novák. 

 

Následne prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 57/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje kúpu pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. 

Patrikom Danišom, trvale bytom 919 01 Košolná 38. 

za hlasovalo :  5 poslancov 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. uznesenie č. 58/2021: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná odporúča p. Zuzane Martikovičovej vypracovanie a predloženie štúdie na 

predmetnú lokalitu. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 59/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/10 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,- za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

 

               za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 60/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Graciánom Lukačovičom, rod. Lukačovič, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 
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– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/11 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,- za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 61/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/12 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 62/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/13 o výmere 18 m2, druh pozemku : 
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zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 63/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/14 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 64/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Annou 

Holovičovou Balcirákovou, rod. Baliaková, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/15 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 65/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Igorom 

Haršanym, rod. Haršany, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR a Ivanou 

Haršányovou, rod. Janikovičová, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/16 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 66/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Igorom 

Haršanym, rod. Haršany, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR a Ivanou 

Haršányovou, rod. Janikovičová, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/17 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 
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nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 67/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Petrom 

Kulichom rod. Kulich, trvale bytom 919 01 Košolná 48, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/18 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 68/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Martinom Zacharom, rod. Zachar, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/19 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 
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    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 69/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Miladou Brázdovičovou, rod. Lukačovičová, trvale bytom 919 03 Horné Orešany 520, štátny 

občan SR ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na 

zameranie garáží na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 

Ing. Marcel Hlaváč – GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne 

overený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod 

číslom G1-669/2020 novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/20 o výmere 18 

m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci 

Košolná, kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom 

podiele 1/1 a to za kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 70/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Danielou Bučekovou, rod. Bučeková, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/21 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 71/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Danielom Šimončičom, rod. Šimončič, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/22 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 72/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Helenou Mészárošovou, rod. Podhradská, trvale bytom 919 01 Košolná 52, štátny občan SR 

ako kupujúcim.  Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/6 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 73/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Petrom 
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Vanákom, rod. Vanák, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/9 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 74/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Ľubicou Rosypalovou, rod. Viskupičová, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/10 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 75/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Milanom Hergottom, rod. Hergott, trvale bytom 919 01 Košolná 74, štátny občan SR a Ivonou 

Hergottovou, rod. Kloknerová, trvale bytom 919 01 Košolná 74, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 
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GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/11 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 76/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/12 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 77/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Tomášom Ševčíkom, rod. Ševčík, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/13 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 
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Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 78/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/14 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 79/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Danou 

Lukačovičovou, rod. Gašparová, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/15 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 
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nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 80/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Miriam 

Fridrichovou, rod. Horváthová, trvale bytom 919 01 Košolná 214, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/16 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 81/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Kamilou Šulecovou, rod. Bobeková, trvale bytom 919 01 Košolná 2, štátny občan SR a Petrom 

Šulecom, rod. Šulec, trvale bytom 919 01  Košolná 214, štátny občan SR ako kupujúcim.  

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/17 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 
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za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 82/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Monikou Minárikovou, rod. Miklušáková, trvale bytom 919 01 Košolná 51, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/18 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 08.06.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce       v. r.______ 

 

  


