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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 03.05.2022 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   5   Neprítomní: 2 - Štefan Belica, Dušan Hornák 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 08/2022: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.” 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec        

     

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ...............v.r................... 

_________________________________________________________________________________ 

 

Po kratšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná uznesenie č. 09/2022 :  

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Predmetom prevodu je Geometrickým č. 392/2021, ktorý vyhotovil Ing. Jozef 

Fančovič  dňa 19.3.2021, Naháč 139, 919 65 Naháč, IČO: 35402997, úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 6.4.2021 pod číslom G1-392/2021, novovytvorenú parcelu 

registra „C“ – parc. č. 304/13 o výmere 21 m2 a 304/14 o výmere 27 m2, druh pozemku : 

zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. Košolná a to 

za kúpnu cenu  45,- € / 1 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spolu 2 160 Eur za celý predmet 

kúpy. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Milan Šmidovič narodený 20.1.1980 a manželka Jaroslava 

Šmidovičová, rodená Svatoňová, nar. 20.10.1981, obaja bydliskom Košolná 123, 919 01 Košolná, 

občan SR 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená nehnuteľnosť: 

• v stave v akom sa v súčasnosti nachádza je pre obec Košolná vzhľadom na tvar a rozmery 

nevyužiteľná 

• z dôvodu majetko - právneho vysporiadania si nehnuteľnosti a za účelom prístupovej cesty 

k nehnuteľnosti (rodinného domu) kupujúceho. 

•    sa dlhodobo nevyužíva a bezprostredne susedí s pozemkom záujemcu 

•    predmetný pozemok nemá reálnu možnosť účelného a zmysluplného využitia a nie je ho možné 

charakterizovať ako budúci možný stavebný pozemok z dôvodu jeho tvaru a rozmerov 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ...............v.r................... 

_________________________________________________________________________________ 
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Po dlhšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo Obce Košolná uznesenie č. 10/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje zámer predaja majetku – predzáhradka ležiaca pred s. č. 136 

o výmere cca 21 m2 

 

za hlasovalo :  žiaden poslanec 

proti hlasovalo :  4 poslanci 

zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Mgr. Adam Kekelák) 

 

Predaj pozemku nebol Obecným zastupiteľstvom schválený. 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ................v.r.................. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo Obec Košolná uznesenie č. 11/2022 : Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje predaj pozemku ležiaceho pred bytovým domom s. č. 52. 

 

za hlasovalo :  žiaden poslanec 

proti hlasovalo :  5 poslancov 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Predaj pozemku nebol Obecným zastupiteľstvom schválený. 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .................v.r.............. 

_______________________________________________________________________________ 

_ 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo Obce Košolná uznesenie č. 12/2022: „Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly č. 1/2022.  

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ................v.r................ 

________________________________________________________________________________ 

 

Následne obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 13/2022 : Obecné zastupiteľstvo 

Obce Košolná berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu Obce Košolná 

na roky 2022, 2023 a 2024. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ................v.r.............. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Následne prijalo Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná  uznesenie č. 14/2022: Obecné zastupiteľstvo  

Obce Košolná schvaľuje Rozpočet na rok 2022 (neoddeliteľná príloha č. 4 tejto zápisnice). 

 

za hlasovalo :             5 poslancov 
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proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ...............v.r............... 

_______________________________________________________________________________ 

 

A zároveň prijalo obecné zastupiteľstvo Obce Košolná uznesenie č. 15/2022: Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2022 a 2023. 

 

za hlasovalo :             5 poslancov 

proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ..............v.r................ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Košolná prijali uznesenie č. 16/2022 : Obecné zastupiteľstvo 

Obce Košolná schvaľuje zaradenie požiadavky p. Kormúthovej do Zmien a doplnkov ÚPNO 

Košolná č. 3/2021.  

 

Za hlasovalo :  žiaden poslanec 

proti hlasovalo :  5 poslancov 

zdržal sa hlasovania :  žiaden poslanec 

 

Požiadavka/ podanie námietky p. Kormúthovej nebola schválená. 

      

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .................v.r.............. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo Obce Košolná uznesenie č. 17/2022 : Obecné 

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

 

za hlasovalo :             5 poslancov 

proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 10.05.2022  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .................v.r............. 

_______________________________________________________________________________ 


