
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 13.12.2022              1 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 13.12.2022 

 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   5  

Neprítomní:  2  (Dušan Hornák, František Loučka)      

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Košolná na 1. polrok 2023 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Komisie – členovia 

9. Plat starostu 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

1. „Otvorenie“ 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

prítomných a oboznámil s navrhovaným programom. K predloženému programu neboli vznesené 

žiadne pripomienky a návrhy. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/A/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

2„Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice“ 

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce p. Hanu Dedáčkovú a za overovateľov zápisnice  

p. Jozefa Lapšanského a Mgr. Zuzanu Majkútovú. 

 

3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. . Na zasadnutí dňa 

24.11.2022 boli prijaté uznesenia č. 1/A/2022 - 5/A/2022. Starosta obce konštatoval, že všetky 

uznesenia prijaté na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli splnené. Obecné zastupiteľstvo 

prijalo uznesenie č. 7/A/2022:  Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie „Správu 

o plnení uznesení“. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

4. „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023“ 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti (príloha zápisnice č. 1) predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 

Zuzana Minarovičová. Poslanci ďalšie požiadavky na vykonanie kontrol nemali. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo  uznesenie č. 8/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na 

vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košolná na 1. polrok 2023. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

5. „Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení. 

 

Návrh VZN (príloha zápisnice č. 2) predložila p. Hana Dedáčková. VZN  bolo v zákonnej lehote 

zverejnené na stránke obce, poslanci boli s jeho obsahom vopred oboznámení. Týmto nariadením sa 

školská jedáleň zaraďuje do 5. pásma  finančného pásma „A“ a zvyšuje výška príspevku na stravu na 

dieťa od 2 – 6 rokov nasledovne  : desiata 0,60 €, obed 1,40 €, olovrant 0,50 € t.j. spolu 2,50 €. 

Stravné zamestnancom MŠ sa zvyšuje na 2,50 € za obed. Poslankyňa Mgr. Petra Helt, PhD., navrhla, 

aby sme do budúcna zvážili aj príspevok na režijné náklady na prevádzku ŠJ. S predloženým 

návrhom VZN poslanci súhlasili. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie 9/A/2022  : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

6. „Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. 

 

Návrh VZN (príloha zápisnice č. 3) predložila poslancom p. Hana Dedáčková. Informovala 

o navrhovaných zmenách v  sadzbách miestnych daní a poplatkov. Dane z nehnuteľností sú v návrhu 

zvýšené o 20%, ostatné miestne dane zostávajú nezmenené, poplatok za vývoz komunálneho odpadu 

sa zvýši na sumu 0,035 € za liter to je 4,20 € za jednu 120 litrovú smetnú nádobu a jeden vývoz.  

Poplatky vybrané od občanov majú v plnej výške pokryť náklady obce za vývoz a likvidáciu 

komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov aj objemných odpadov (vývoz 

veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú momentálne umiestnené v hale pri OÚ). Návrh VZN bol v 

zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a taktiež bol poslancom zaslaný 

domov. Po prerokovaní predloženého návrhu obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/A/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Košolná  schvaľuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Košolná  

 č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

7. „Rozpočtové opatrenia“ 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. informoval poslancov o vykonaných rozpočtových 

opatreniach č. 1 a 5 (príloha č.4 a príloha č.8) a predložil návrh rozpočtových opatrení č. 2, 3, 4 

(príloha zápisnice č. 5, 6, 7). Navrhované rozpočtové opatrenia boli taktiež poslancom doručené 

domov na preštudovanie.  Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Minarovičová informovala, že 

navrhované opatrenia skontrolovala a konštatovala, že sú v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po 

prerokovaní predloženého návrhu obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/A/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie  rozpočtové opatrenia č.1 a 5/2022. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná 

schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 2, 3, 4/2022. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

8. „ Komisie - členovia“ 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí boli zriadené štyri komisie a to komisia verejného poriadku, komisia 

pre kultúru, vzdelávanie a šport, komisia stavebníctva a komisia financií a sociálnych vecí a boli 

zvolení ich predsedovia.  Predsedkyňa komisie verejného poriadku Mgr. Petra Helt, PhD. navrhla, 

aby komisia bola rozšírená o oblasť životného prostredia. S týmto návrhom poslanci súhlasili 

a obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje rozšírenie pôsobnosti komisie verejného poriadku o oblasť životného prostredia. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Podľa návrhov predsedov komisií bolo schválené zloženie jednotlivých komisií a obecné 

zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

zloženie komisií nasledovne: 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia : 

Predseda:  Mgr. Petra Helt, PhD. 

Členovia : Mgr. Adam Kekelák, Mgr. Igor Rábara, Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. 

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport : 

Predseda : Mgr. Zuzana Majkútová 

Členovia  : Mgr. Petra Helt, PhD., Mgr. Adam Kekelák, Jozef Lapšanský, František Loučka,  

Ing. Kristína Tridoux Košíková 

 

Komisia stavebníctva 

Predseda : Dušan Hornák 

Členovia : Ing. Milan Dedáček, Soňa Hornáková, František Loučka 

 

Komisia financií a sociálnych vecí : 

Predseda : Mgr. Igor Rábara  

Členovia : Mgr. Petra Helt, PhD., Lea Loučková 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

9. „Plat starostu“ 
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Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. informoval poslancov, že platové podmienky starostu 

obce upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov § 3 a 4. Podľa § 3 starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny a násobku podľa § 4 ods.1 . Podľa § 4 ods. 2 obecné 

zastupiteľstvo môže plat starostu zvýšiť až o 60 %. Doposiaľ mal starosta obce  plat zvýšený o 30 %. 

Skončením predchádzajúceho funkčného obdobia bola výplata zvýšeného platu starostovi 

pozastavená a vyplácal sa základný plat. Starosta požiadal obecné zastupiteľstvo o zvýšenie platu 

o rovnaké percento ako mal doposiaľ. Informoval tiež, že mu zostala nevyčerpaná dovolenka. Táto 

by mu po schválení obecným zastupiteľstvom mohla byť preplatená, no preplatenie dovolenky 

nežiada. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 15/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu 

starostu o 30 %. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

10. „Rôzne“ 

 

10.1. P. Zuzana Žáková, zamestnankyňa Obce Košolná, ktorá zabezpečuje udržiavanie zelene, 

kvetov a verejných priestranstiev na cintoríne, pri obecnom úrade a pri materskej škole a tiež 

upratovanie kultúrneho domu a šatní na ihrisku a pranie dresov futbalistom, a to aj hráčom „A“ 

mužstva aj deťom, požiadala obecné zastupiteľstvo o zakúpenie práčky na ihrisko, fukára na lístie 

a podsedákov na stoličky do kultúrneho domu. Ku kúpe práčky sa vyjadril starosta obce, informoval, 

že táto bude zakúpená futbalovým klubom z dotácií. S kúpou fukára a podsedákov poslanci súhlasia, 

sú to veci praktické aj potrebné. Nákup bude zahrnutý do rozpočtu obce v roku 2023.  

10.2. Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD., informoval o plánovanej oprave výtlkov na ceste na 

Podbor. Opravy budú prevedené v spolupráci s firmami pôsobiacimi na Podbore, v prípade 

priaznivého počasia, v čo najbližšom období. 

10.2. Poslanec Mgr. Igor Rábara sa informoval ohľadom skládky pneumatík v areáli bývalého 

poľnohospodárskeho družstva, či máme dáku vedomosť ohľadom odstránenia skládky. PhDr. Martin 

Halaksa, PhD., starosta obce uviedol, že skládka je na súkromných pozemkoch, ktoré boli prenajaté 

ďalším osobám za účelom podnikania s odpadmi. Obec v tomto smere nevydala žiadne súhlasné 

stanovisko. Informáciu o existencii  skládky máme, no nie je v našej kompetencii a ani možnostiach 

likvidáciu vyriešiť. 

10.3. Poslankyňa Mgr. Petra Helt, PhD., informovala o výzve, nadácie Ekopils, „Sadíme si 

budúcnosť“ (príloha č. 9).  Hlavnou myšlienkou tohto grantového programu je návrat funkčnej 

zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. 

Termín na zaslanie žiadosti je najneskôr do 13.01.2023. Poslanci konštatovali, že by sme mohli 

zvážiť túto možnosť. Premyslieť, v ktorej lokalite by sa projekt realizoval. Mgr. Petra Helt, PhD., 

prisľúbila pomoc pri spracovaní žiadosti a zároveň požiadala, aby jej návrhy a podklady boli 

doručené do konca roka. 

 

K bodu 8. „Diskusia“ 

 

Do diskusie nebol prihlásený žiadny diskusný príspevok. 

 

K bodu 9. „Záver“ 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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Zapisovateľ zápisnice:  Hana Dedáčková 

 

Overovatelia zápisnice : 

  

Jozef Lapšanský                    .............................. 

 

Mgr. Zuzana Majkútová      .............................. 

    

              
        PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

                Starosta obce 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

Príloha č. 1 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košolná na 1. polrok 2023 

Príloha č. 2 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2022 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení 

Príloha č. 3 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 4/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Príloha č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Príloha č. 5, 6, 7 – Rozpočtové opatrenie č. 2, 3, 4/2022 

Príloha č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

Príloha č. 9 – Výzva „ Sadíme si budúcnosť“ 

  

 


