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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 26. 06. 2020 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   6 (Peter Novák – príchod o 17:45, Štefan Belica – odchod o 18:15) 

Neprítomní:  1 (Dušan Hornák)      

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019 

5. Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

7. Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2020 

8. Schvaľovanie zámeru predaja majetku – p. Hrubala 

9. VZN č. 1/2020 / schvaľovanie 

10. Výstavba chodníkov 

11. Odpredaj pozemkov 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

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

prítomných poslancov aj hostí a oboznámil s navrhovaným programom. K predloženému programu 

neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.120 : 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje program dnešného rokovania podľa pozvánky. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec  

 

 

K bodu 2. „Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice“ 

 

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

Štefana Belicu a Mgr. Igora Rábaru. 

 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. Uznesením č. 112 bol 

schválený zámer predaja nehnuteľnosti parc.č. 308/2 p. Vladimírovi Majkútovi a manželke Ing. 

Zuzane Majkútovej. Zámer bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli obce. Uznesením 

č. 113 obecné zastupiteľstvo odporúčalo, aby boli k výstavbe chodníka prizvaní niektorí poslanci, 

starosta obce informoval, že v pondelok 29.6.2020 sa uskutoční na stavbe kontrolný deň, každý 

z poslancov, kto má záujem môže sa kontrolného dňa zúčastniť. Uznesením č. 115 bola schválená 

kúpa pozemkov pod tribúnou na ihrisku. Starosta obce informoval, že majiteľov pozemkov zatiaľ 

neoslovil, najprv je potrebné dať vyhotoviť geometrický plán, aby sme kupovali len pozemky na 

ktorých stavba skutočne stojí. Uznesenie č. 117 - predaj prebytočných kociek, sa priebežne podľa 
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záujmu občanov plní. Uznesenie č. 118 – nové nájomné zmluvy ešte neboli spracované. Uznesenie č. 

119 – je potrebné zrušiť kvôli administratívnej chybe. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 

121:  Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie „Správu o plnení uznesení“. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 4. „Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019 “ 

 

p. Hana Dedáčková oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Ing. Zuzany 

Minarovičovej k Záverečnému účtu za rok 2019, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po prerokovaní prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 122 : Obecné zastupiteľstvo Obce 

Košolná berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za 

rok 2019. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 5. „Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019“ 

 

Návrh záverečného účtu Obce Košolná za rok 2019 bol spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zverejnený na web stránke obce Košolná 

10. 06. 2020 a  tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie č. 123 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje „Záverečný účet Obce Košolná 

a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad“. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

A zároveň prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 124 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

122,48 €. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 6. „ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.. polrok 2020“ 

S plánom kontrolnej činnosti  na II. polrok prítomných poslancov oboznámila p. Hana Dedáčková. 

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti je prílohou č. 3 zápisnice. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 

125 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2020“. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 
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zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 7. „Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2020“ 

 

Predmetom kontroly č. 1/2020 bolo vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2019 v zmysle § 29 a 30 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Záverom kontroly Ing. Zuzana 

Minarovičová konštatovala, že inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku ku dňu 

zostavenia riadnej účtovnej závierky obce Košolná k 31. 12. 2019 bola vykonaná v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. . Správa o výsledku kontroly tvorí prílohu 

zápisnice č. 4. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 126 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná 

berie na vedomie „Správu o výsledku kontroly č. 1/2020“. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 8. „Schvaľovanie zámeru predaja majetku – p. Hrubala“ 

 

V marci tohto roka bola obci Košolná doručená žiadosť p. Barbory Hrubalovej o odkúpenie pozemku 

parc.č. 304/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, v k.ú. Košolná. Členovia stavebnej 

komisie, po preskúmaní skutkového stavu, odporučili obecnému zastupiteľstvu s odpredajom 

pozemku súhlasiť, nakoľko tento pre obce nemá do budúcna možnosť využitia a predajom nebudú 

žiadnym spôsobom obmedzené potreby obce. Už v minulosti sa poslanci dohodli na cene obcou 

predávaných pozemkov 45,- € za 1 m2 . Keďže predmetný pozemok dlhodobo užíva p. Barbora 

Hrubalová s manželom, pôjde o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a odst. 8 písm. e/ Zák. č. 131/1991 Zb. . Prijaté bolo uznesenie č. 127 : Obecné zastupiteľstvo 

Obce Košolná schvaľuje zámer predať, Geometrickým plánom č. 5/2020, mapový list č.ZS XVI-19-

3, ktorý vyhotovil  Ing. Mário Horváth – GEODET, so sídlom Čajkovského 29, 917 08 Trnava, IČO : 

41975766, dňa 31. 01. 2020, autorizačne overil Ing. Jozef Fančovič, dňa 31. 01. 2020, úradne overil 

Okresný úrad Trnava, Katastrálny odbor dňa  27.02.2020, pod číslom G1 206/2020, novovytvorenú 

parcelu registra „C“ – parc. č. 304/9 o výmere 23 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, 

nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, k. ú. 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. Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Barbora Hrubalová rod. Kohajdová, 

trvale bytom: Slnečná 985/66, Trnava, občan SR 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 9. „VZN č. 1/2020 - schvaľovanie 

 

Predmetom Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 je vyhlásenie záväznej časti Zmien 

a doplnkov  02/2019 Územného plánu obce Košolná na základe schválenia Zmien a doplnkov 

02/2019 Územného plánu obce Košolná. Návrh VZN bol v zákonom určenej lehote zverejnený na 

webovej stránke obce aj na úradnej tabuli. So všetkými správami, stanoviskami a pripomienkami 

a tak isto aj s vyhodnotením stanovísk a pripomienok boli poslanci oboznámení a tvoria prílohy tejto 

zápisnice. Správa o postupe obstarávania a prerokovania - príloha č. 5, Vyhodnotenie 

pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia - príloha č. 6, VZN č. 1/2020 s prílohou 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 26. 06. 2020              4 

 

-  príloha č. 7. Dokumenty na schválenie predložil PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce. Po 

prerokovaní bolo prijaté uznesenie č. 128 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná  

1. Berie na vedomie 

a) Správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 02/2019 Územného plánu obce 

Košolná (príloha č.1) 

 

b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien 

a doplnkov 02/20219 Územného plánu obce Košolná 

 

c) stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného 

plánovania zo dňa 24. 06. 2020 zn.:OU/TT/OVBP1/025909/2020/ z preskúmania návrhu Zmeny 

02/2019 Územného plánu obce Košolná podľa § 25 stavebného zákona 

 

2. Schvaľuje 

a) Zmeny a doplnky 02/2019 Územného plánu obce Košolná 

 

b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 

02/2019 Územného plánu obce Košolná (príloha č.2) 

 

c) VZN č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2019 Územného plánu 

obce Košolná 

 

3. Ukladá 

a) zabezpečiť zverejnenie VZN č.1/2020 na 15 dní a Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2019 na 30 

dní od schválenia 

Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2019 

 

b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2019 Územného plánu 

obce Košolná schvaľovacou doložkou 

Termín : do 30 dní po schválená Zmien a doplnkov 02/2019  

 

c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2019 územného plánu Registračný list a spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručiť MDV SR 

Termín :  do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2019 

 

d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2019 Územného plánu obce Košolná v obci, na 

Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na 

stavebnom úrade ( Spoločný obecný úrad v Trnave ) 

Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2019 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 10. „Výstavba chodníkov“  

 

O postupe prác na výstavbe chodníkov informoval starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. . Mgr. 

Igor Rábara vzniesol niekoľko pripomienok k prácam. Nepáčilo sa mu ako je položený chodník pred 

rodinnými domami č. 129 a 130, kde chodník kopíroval terén a vznikli značné výškové rozdiely 

medzi chodníkom a mostom a vzniesol aj viaceré ďalšie pripomienky. K tomuto starosta obce 

oznámil, že v pondelok 29. 06. 2020 o 14:30 hod sa uskutoční kontrolný deň na stavbe, takže ak má 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 26. 06. 2020              5 

 

Mgr. Igor Rábara záujem môže sa zúčastniť a svoje pripomienky predniesť priamo zhotoviteľovi. 

Záujem zúčastniť sa kontrolného dňa prejavili aj Mgr. Martin Bobok. 

 

 

K bodu 11. „Odpredaj pozemkov“    

 

Na zasadnutí dňa 03. 06. 2020, uznesením č. 112, obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predať 

nehnuteľnosť parc.č. 308/2 v k.ú. Košolná p. Vladimírovi Majkútovi a jeho manželke Ing. Zuzazane 

Majkútovej. Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť bol v zmysle zákona zverejnený . Obecné 

zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 129 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje prevod 

majetku parcela registra „C“ – parc. č. 308/2 o výmere 22 m2, druh pozemku : zastavané plochy a 

nádvoria nachádzajúcej sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. Košolná, zapísanej na LV č. 500 

na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor, ktorej výlučným vlastníkom je obec Košolná 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, p. Vladimírovi Majkútovi a Ing. Zuzane Majkútovej rod. 

Danišovičovej, Košolná 160, za cenu 45,00 € za m2, čo predstavuje spolu 990,00 €. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Ďalej bol v tomto bode prerokovaný aj predaj pozemkov na, ktorých sú postavené bytové domy 

Košolná súp.č. 50, 51, 52. Jedná sa o parcely č. 1110/2, 1108/9 a 1108/6. Tu bola takisto ako pri 

predchádzajúcich prevodoch, určená cena 45,- € za 1 m2. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo prijalo  

uznesenie č. 130 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje zámer predať parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/9 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. Košolná z dôvodu 

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

neskorších predpisov, za kúpnu cenu 45,- € / 1m2, kupujúcim : 

1/ Anna Balciráková, rod. Baliaková, bytom 919 01  Košolná 50 v spoluvlastníckom podiele 

1540/10000 

2/ Jozef Bejdák a Soňa Bejdáková, rod. Ilavská, obaja bytom 919 01  Košolná 50 v spoluvlastníckom 

podiele 1540/10000 

3/ Gracián Lukačovič, bytom 919 01  Košolná 50 v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 + 

380/10000 

4/ Jozef Vandák a Mária Vandáková, rod. Schwarzová, obaja bytom 919 01  Košolná 50 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 + 380/10000 

5/ Vladislav Piršel a Mária Piršelová, rod. Kicková, obaja bytom 920 64 Kľačany 88 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 

6/ Igor Haršány a Ivana Haršányová, rod. Janikovičová, obaja bytom 919 01  Košolná 50 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000. 

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo svojho. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

uznesenie č. 131 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje zámer predať parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/6 o výmere 195 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. Košolná z dôvodu 

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

neskorších predpisov za kúpnu cenu 45,- € / 1m2, kupujúcim :  

1/ Ing. Vladimír Valent, bytom 919 01  Košolná 51 v spoluvlastníckom podiele 715/10000 + 
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167/10000 

2/ Juraj Valent, bytom 919 01  Košolná 51 v spoluvlastníckom podiele 715/10000 + 167/10000 

3/ Michal Grňa, bytom 919 02  Dolné Orešany 17 v spoluvlastníckom podiele 721/10000  

4/ Alexandra Šaturová, rod. Šaturová, bytom 919 01  Košolná 115 v spoluvlastníckom podiele 

722/10000  

5/ Zuzana Bajcarová, rod. Biháriová, bytom 919 01  Suchá nad Parnou 317 v spoluvlastníckom 

podiele 1430/10000 + 334/10000 

6/ Monika Mináriková, rod. Miklušáková,  bytom 919 01  Košolná 51 v spoluvlastníckom podiele 

1459/10000 

7/ Richard Ninis a Eva Ninisová, rod. Huljaková, obaja bytom 919 01  Košolná 99 

v spoluvlastníckom podiele 1443/10000 

8/ Michal Sloboda a Viera Slobodová, rod. Smoleková, obaja bytom 919 01  Košolná 51 

v spoluvlastníckom podiele 1459/10000 + 334/10000 + 334/10000. 

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo svojho. 

 
za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

  

uznesenie č. 132 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje zámer predať parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1110/2 o výmere 201 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. Košolná z dôvodu 

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

neskorších predpisov, za kúpnu cenu  45,- €/ 1m2, kupujúcim :  

1/ Helena Mészárošová, rod. Podhradská, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 

867/10000  

2/ Monika Haršányová, rod. Meszárošová, bytom Revolučná 660, 900 86  Budmerice 

v spoluvlastníckom podiele 288/10000  

3/ Petra Mészárošová, rod. Mészárošová, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 

288/10000  

4/ Tatiana Mészárošová, rod. Mészárošová, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 

288/10000  

5/ Vladimír Kolčák, bytom 029 46  Sihelné 127 v spoluvlastníckom podiele 861/10000 

6/ Michaela Sivčáková, rod. Sivčáková, bytom 029 56  Zákamenné 1350/70 v spoluvlastníckom 

podiele 860/10000 

7/ Tomáš Drozda, bytom Hlavná 259/93, 900 89  Častá v spoluvlastníckom podiele 1609/10000 

8/ Silvia Císarová, rod. Císarová, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 1609/10000 

9/ Peter Szabó a Jaroslava Szabó, rod. Vičíková, obaja bytom 919 01  Košolná 52 

v spoluvlastníckom podiele 1609/10000  

10/ Stanislav Chudják a Katarína Chudjáková, rod. Mačincová, obaja bytom 919 01  Košolná 52 

v spoluvlastníckom podiele 1721/10000.  

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo svojho. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Peter Novák. 

 

K bodu 12 : „ Rôzne „ 
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12.1 – Ukončenie nájmu – zrušenie uznesenia č. 119. 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa informoval o potrebe zrušiť uznesenie č. 119 nakoľko sa v ňom 

vyskytla administratívna chyba. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 133 : Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná ruší uznesenie č.119  zo dňa 03. 06. 2020 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Následne poslanci opakovane prerokovávali ukončenie nájmu v byte 214/6. Opätovne 

prehodnocovali dôvody pre ukončenie nájmu. Byt nie je obývaný, nájomcovia vlastnia rodinný dom 

a rekreačný dom v obci Košolná, v ktorých bývajú. Vzhľadom k tomu, že byt im bol pridelený na 

dobu neurčitú, preto, že bol pridelený ako náhrada za obecný byt v ktorom im bol ukončený nájom, 

nájomný vzťah stále trvá. Nájomcovia dobrovoľne nájom ukončiť nechcú. Obec eviduje viaceré 

žiadosti o pridelenie nájomného bytu, ktorým by tento byt mohol byť pridelený a riadne by ho 

užívali. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 134 : Obecné zastupiteľstvo Obce 

Košolná schvaľuje ukončenie nájmu nájomcom v byte 214/6. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Poslanec Štefan Belica zo zasadnutia odišiel. 

  

Po ďalšej rozprave poslanci navrhli pre prípad nespokojnosti nájomcov s ukončením nájmu 

a následne vznikom súdneho sporu pokúsiť sa o zmier a mimosúdnu dohodu. Prijaté bolo  uznesenie  

č. 135 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná odporúča v prípade súdneho sporu navrhnúť terajším 

nájomcom bytu 214/6 mimosúdnu dohodu a to, že im bude ponechaná nájomná zmluva a byt 

poskytneme ďalším záujemcom s trojmesačnou výpovednou lehotou a v prípade, že sa ktorékoľvek  

z ich detí vráti do Košolnej a bude potrebovať byt, tento mu bude pridelený. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

12.2. – Oprava strechy na tribúne 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. informoval, že strecha na tribúne je poškodená, je 

popraskaná a hrozí, že začne zatekať. Vyjadrenie starostu potvrdil aj poslanec p. Peter Novák. 

V rozprave všetci poslanci skonštatovali, že je lepšie havarijnej situácii predísť a strechu včas 

opraviť, aby nedošlo poškodeniu zrekonštruovaných vnútorných priestorov. Obecné zastupiteľstvo 

prijalo uznesenie č. 136 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje opravu strechy na tribúne. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

  K bodu 13 „Diskusia“ 

 

Do diskusie nebol prihlásený žiadny diskusný príspevok. 

 

K bodu 12. „Záver“ 
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Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. Poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Hana Dedáčková 

 

Overovatelia zápisnice : Štefan Belica  

    

             Mgr. Igor Rábara  

 

        PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

                Starosta obce 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

Príloha č. 1 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019  

Príloha č. 2 –  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019 

Príloha č. 3 – Správa o výsledku kontroly č. 1/2020  

Príloha č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 

Príloha č. 5 – Príloha č.1 k uzneseniu č. 128 – Správa o postupe obstarávania a prerokovania 

Príloha č. 6 – Príloha č. 2 k uzneseniu č. 128 – Vyhodnotenie pripomienkového verejného 

prerokovania k návrhu riešenia 

Príloha č. 7 – VZN č. 1/2020 – vyhlásenie Záväznej časti zmien a doplnkov 02/2019 Územného 

plánu obce Košolná 

 


