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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 06.05.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   6   Neprítomní: 1 ( Štefan Belica) 

    

 

              

  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.  15/2021 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. 

 

     za hlasovalo :  6 poslancov 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   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.  16/2021 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie 

na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

   

     za hlasovalo :  6 poslancov 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.  17/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo 

obce s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške 120 000,- 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 Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na investičné akcie schválené obecným zastupiteľstvom 

za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  

 

                za hlasovalo :             5 poslancov 

     proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : 1 poslanec        ( p. Dušan Hornák) 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 18/2021: 

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 
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v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 19/2021: 

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 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. 1107/11 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Gracián Lukačovič st., bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 20/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 21/2021: 

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 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 : 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 22/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 23/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Anna Holovičová Balciráková, bytom Košolná 50, 919 01  

Suchá nad Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 24/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Igor Haršány, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivana Haršányová, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 25/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Igor Haršány, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivana Haršányová, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 26/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Peter Kulich, bytom Košolná 48, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 27/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Martin Zachar, bytom Košolná 215, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 28/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Milada Brázdovičová, bytom Horné Orešany 520, 919 03 Horné 

Orešany, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 29/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Daniela Bučeková, Košolná 213, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 30/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Daniel Šimončič, Košolná 215, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 31/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Helena Mészárošová, Košolná 52, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 32/2021: 

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 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. 1110/7 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: firma FINCORA s.r.o., Košolná 209, 919 01, IČO: 36277886, v 

zastúpení Mgr. Igor Rábara. 

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 : 1 poslanec  (Mgr. Igor Rábara) 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 33/2021: 

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 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. 1110/8 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: firma FINCORA s.r.o., Košolná 209, 919 01, IČO: 36277886, v 

zastúpení Mgr. Igor Rábara. 

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 : 1 poslanec  (Mgr. Igor Rábara) 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 34/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Peter Vanák, bytom Košolná 213, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 35/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Ľubica Rosypalová, bytom Košolná 215, 919 01 Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

   



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 06.05.2021                                

11 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 36/2021: 

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 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. 1110/11 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Milan Hergott, bytom Košolná 74, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivona Hergottová, bytom Košolná 74, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 37/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 38/2021: 

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 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. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Tomáš Ševčík, bytom Košolná 213, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 39/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 40/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Dana Lukačovičová, bytom Košolná 215, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 41/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Miriam Fridrichová, bytom Košolná 214, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 42/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Kamila Šulecová, bytom Košolná 2, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manžel Peter Šulec, bytom Košolná 214, 919 01  Suchá nad Parnou, štátny 

občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 43/2021: 

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 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Monika Mináriková, bytom Košolná 51, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 44/2021:  

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 Barborou Hrubalovou, rod. Kohajdová, nar. 15.08.1988, r.č. 885815/7627, 

trvale bytom Ulica Slnečná 985/66, 917 01  Trnava, štátny občan SR ako kupujúcim, 

predmetom ktorej  je prevod  Geometrickým plánom č.  5/2020, ktorý vyhotovil dňa 31.01.2020 

Ing. Mário Horváth – GEODET, Čajkovského 29, 917 08  Trnava, IČO: 41 975 766 úradne 

overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor  dňa 27.02.2020 pod číslom 

G1 206/2020 novovytvorenej parcely registra „C“ KN – parc. č. 304/9 o výmere 23 m2, 

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

Košolná, kat. úz. Košolná, vytvorenej a oddelenej z Parcely registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape ako parc. č. 304/1 o výmere 10325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500 pre okres 

Trnava, obec Košolná, kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve 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.  

 

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; je nepretržite a v dobrej viere užívaná a obhospodarovaná od roku 2008 

vlastníkom susediacich pozemkov zapísaných na LV č. 334; 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 :     6 poslancov 

       proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

       zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 45/2021:  

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 p. 

Zuzananou Gromovou, bytom V. Clementisa 53, 917 01 Trnava, štátny občan SR ako 

kupujúcim, predmetom ktorej  je prevod  Geometrickým plánom č.  199/2020, ktorý vyhotovil 

dňa 03.12.2020 Ing. Jozef Fančovič – GEODET, Naháč 139, 919 06 Naháč, IČO: 35 402 997, 

úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor  dňa 09.12.2020 pod číslom G1-

1748/2020 novovytvorenej parcely registra „C“ KN – parc. č. 308/3 o výmere 7 m2, druh 

pozemku : zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcej sa v okrese Trnava, v obci Košolná, 

kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve 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.  
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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; 

je bezprostredne susediaci s pozemkom záujemcu a 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 :            6 poslancov 

     proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  46/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje nasledovnú požiadavku obce o zmenu územného plánu, ktorá bude tvoriť predmet 

riešenia novej zmeny územného plánu: 

- Vyčleniť územie na parcele č. 366 na miestnu komunikáciu 

 

                     za hlasovalo :            6 poslancov 

     proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47/2021 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemkov medzi Obcou Košolná a PD Košolná – 

Dlhá na dobu trvania päť rokov. 

 

                    za hlasovalo :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 14.05.2021   PhDr. Martin Halaksa, PhD. - starosta obce     v.r. 

______________________________________________________________________________ 

 


