
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 15.12.2021                                

1 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 15.12.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   4     

     Neprítomní:    3  ( Štefan Belica, Dušan Hornák, Mgr. Zuzana Majkútová) 

  

 

             

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 97/2021: 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, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ............v. r. ...... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  98/2021 : 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, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ...... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Po kratšej diskusii Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie      č. 99/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 2/2021 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

     za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ...... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Po kratšej diskusii Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 100/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2021 

o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

     za hlasovalo :  4 poslanci 
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     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce .............v. r. ...... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Po prerokovaní všetkých zmien Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 

101/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1 – 4 / 2021. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ............v. r. ....... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zo žiadosťou oboznámili a následne prijali uznesenie č. 

102/2021 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľného majetku obce – pozemku doručenú dňa 16.09.2021 p. Milanom Šmidovičom 

a manželkou. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ..............v. r. ..... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Po kratšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 103/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná 

na I. polrok 2022. 

 

    za hlasovalo :  4 poslanci 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, 20.12.2021  PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce ..............v. r. ..... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


