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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 03.06.2020 

 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   6  

Neprítomní:  1 (Štefan Belica) 

 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 111: „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 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Na základe toho, že neboli vznesené žiadne námietky k tomuto zámeru obce Košolná prijalo 

obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 112:  

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – novovytvorenej 

parcely registra „C“ – parc .č. 308/2 o výmere 22 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria, ktorá 

bola vytvorená z parcely registra „C“ – parc. č. 308/1 o výmere 496 m2 zapísanej na Okresnom 

úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500, okres Trnava, obec Košolná, kat. úz. Košolná, ktorej 

výlučným vlastníkom je obec 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 - p. Vladimírovi Majkútovi a Ing. Zuzane Majkútovej.  

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Po dlhšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 113: Obecné zastupiteľstvo odporúča, 

aby boli niektorí poslanci prizvaní k výstavbe chodníka a mohli tak dohliadať na realizáciu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 114: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

presúva rokovanie o cene predávaných pozemkov na nasledujúce zasadnutie.  

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 
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Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 115: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu 

pozemkov ležiacich pod budovou tribúny v areáli ihriska a odporúča starostovi obce osloviť 

majiteľov dotknutých pozemkov. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Po kratšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 116: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná schvaľuje rozšírenie existujúceho chodníka pred domami s.č. 24,25. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v.  r. 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 117: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje predaj prebytočných kociek za sumu minimálne 2,00 EUR/kus. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Po dlhšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 118: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná odporúča uviesť do nájomných zmlúv, že pri ich predlžovaní sa bude prihliadať na 

dodržiavanie bytového poriadku, čl. 7.   

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 

Po dlhšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 119: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná schvaľuje zaslanie výpovede z nájmu bytu nájomníkom bytu s. č. 214/7.. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

V Košolnej, dňa 11.06.2020   PhDr. Martin Halaksa, PhD, starosta obce  v. r. 

 


