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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 16.02.2023 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   4    

Neprítomní:   3 - Dušan Hornák, Mgr. Zuzana Majkútová, Mgr. Adam Kekelák 

         

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Žiadosti o vysporiadanie pozemkov 

5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

6. Práce v obci – oboznámenie 

7. Návrh na energetické úspory 

8. Poplatky za prenájom KD 

9. Zmena dopravy v súvislosti s opravou mosta v Horných Orešanoch 

10. Kultúrne akcie  

11. Aplikácia územného plánu a návrh na výstavbu domova soc. služieb v našej  obci 

12. Možnosti získania dotácii 

13. Návrh na názvy ulíc 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

K bodu 1. „Otvorenie“: 

 

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

privítal prítomných  a následne oboznámil  s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  Hlavná kontrolórka obce Ing. Minarovičová Zuzana navrhla prítomným doplniť do  

programu ďalší bod  – „Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti  za rok 2022 ” , ako bod 14. 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 01/2023 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

nasledovne: 

 

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení  

4.   Žiadosti o vysporiadanie pozemkov 

5.   Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

6.   Práce v obci – oboznámenie 

7.   Návrh na energetické úspory 

8.   Poplatky za prenájom KD 

9.   Zmena dopravy v súvislosti s opravou mosta v Horných Orešanoch 

10. Kultúrne akcie  

11. Aplikácia územného plánu a návrh na výstavbu domova soc. služieb v našej  obci 

12. Možnosti získania dotácii 

13. Návrh na názvy ulíc 
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14.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022 

15.  Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 2. „Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice“: 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce pracovníčku obecného úradu p. Máriu Izakovičovú 

a za overovateľov zápisnice Mgr. Igora Rábaru  a Františka Loučku. 

 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení ” : 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 02/2023: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 4. „Žiadosti o vysporiadanie  pozemkov” :   

  

 Z dôvodu nedostatočnej prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva sa tento bod presúva na 

nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

 

K bodu 5. „ Žiadosť o zriadenie vecného bremena ” : 

 

 Z dôvodu nedostatočnej prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva sa tento bod presúva na 

nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

K bodu  6 „Práce  v obci - oboznámenie“ : 

 

 Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich prácach  v obci : 

- dokončovacie práce v budove starej školy –  spoločenská miestnosť pre dôchodcov, 

- oprava kanalizačného potrubia  v posilňovni s prepojením na miestnosť pre dôchodcov, 

- oprava – rekonštrukcia cesty k ihrisku, 

- zrealizovanie prekládky prečerpávacej stanice  z pôvodného stanoviska spred rod. domu súp.  

    č. 112 na parcelu zapísanú v LV č. 1044, parcelné č. 468. 

 

Následne prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  uznesenie č. 03/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich prácach v obci. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 
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proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 7. „ Návrh na energetické úspory ” : 

 

     Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na získanie energetickej úspory v obci 

vybudovaním solárnych panelov na  obecných budovách – kultúrny dom, materská škola, obecný 

úrad. Cieľom tohto projektu je dosiahnuť úsporu nákladov na energie a zlepšenie životného 

prostredia. Poskytovateľom  dotácie je Environmentálny fond. 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 04/2023: Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie návrh starostu obce na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov a podanie 

žiadosti  o dotácie z Environmentálneho fondu. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 8. „ Poplatky za prenájom KD ” : 

 

 Vzhľadom na zvýšenie cien  elektrickej energie a plynu navrhol starosta obce zvýšiť poplatok za 

prenájom kultúrneho domu. Poplatok za prenájom KD bude pozostávať z troch položiek a to 

paušálny poplatok + poplatok za reálnu spotrebu plynu + poplatok za reálnu spotrebu elektrickej 

energie.  Stavy elektromeru a plynomeru sa budú odpisovať vždy pred začiatkom a ukončením 

konkrétnej akcie, resp. prenájmom KD. Do úvahy sa musí zobrať spotreba plynu v miestnej knižnici, 

ktorá bola reálnym meraním zistená na  5 m3  za 24 hod. Táto spotreba sa musí z konečného stavu 

odpísať. 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 05/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  navýšenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu, ktorý 

bude pozostávať z paušálneho poplatku 50 eur za prenájom KD a poplatku za reálny odpočet stavu 

elektromera, ktorý bol určený nasledovne: 1 kWh = 0,8497 EUR a plynomeru, ktorý bol určený 

nasledovne: 1 m3 = 1,4638 EUR. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 9. „ Zmena dopravy v súvislosti s opravou mosta v Horných Orešanoch ” : 

 

 Starosta obce informoval prítomných o nutnej zmene dopravy a dopravného značenia v našej 

obci, ktorá súvisí s opravou mosta v Obci Horné Orešany. Oprava mosta by sa mala začať realizovať 

cca od 15.03.2023 s predpokladanou dobou trvania 60 až 90 dní. Z tohto dôvodu navrhuje uzavrieť 

cestu v smere „ Na domovinu ”  v časti od ihriska .  

Autobusová doprava bude presmerovaná cez cestu „Lúčny most”, táto bude riadená svetelnými 

semaformi. Zmeny v doprave budú riadne vyznačené  dopravným značením.  

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 06/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje navrhovanú zmenu dopravy v Obci Košolná v súvislosti 

s opravou mosta v Obci Horné Orešany. 



 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 16.02.2023               4 

 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 10. „ Kultúrne akcie v obci ” : 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných s navrhnutými kultúrnymi a športovými akciami v obci 

v priebehu roka 2023. Kultúrne a športové podujatia sa budú konať v spolupráci s obcou, kultúrnou 

komisiou, futbalovým klubom FC Sparta Košolná, DHZ Košolná či Jednotou dôchodcov Košolná.    

 O pripravovaných akciách bude obecný úrad včas informovať obyvateľov obce zverejnením 

pripravovanej udalosti na elektronickej stránke obce, vyhlásením relácie v miestnom rozhlase, 

vyvesením letákov na úradnej tabuli. 

 

 

K bodu 11. „ Aplikácia územného plánu a návrh výstavby domova soc. služieb v našej obci ” : 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom vybudovania Domova sociálnych služieb 

v časti  „Mlyn - Habánsky dvor ”. Jedná sa o nízkokapacitné sociálne zariadenie s celoročnou 

pobytovou formou,  kapacitou do 12 miest a prednosťou ubytovania nevládnych  občanov s trvalým 

pobytom v Košolnej. Daný projekt bude potrebné aplikovať do Územného plánu obce Košolná. 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 07/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  zámer vybudovania Domova sociálnych služieb v časti   

Mlyn - Habánsky dvor. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 12. „ Možnosti získania dotácií”  : 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom obce na  získanie dotácií : 

- vybudovanie solárnych panelov v obci na úsporu energií, 

- výstavba – dobudovanie  chodníka od rod. domu s. č. 98 smerom ku kaplnke 

 

 Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 08/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie zámer obce na získanie dotácií na vybudovanie 

solárnych panelov v obci na úsporu energií  a výstavbu/ dobudovanie  chodníka od rodinného domu 

s. č. 98 smerom ku kaplnke 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 13. „ Návrh na názvy ulíc ” :  

 

 Starosta obce informoval prítomných, že podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov určuje obec Názvy ulíc. Navrhuje presunúť daný bod, z dôvodu 

zvýšenej a neukončenej výstavby v obci.  
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K bodu 14 „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022“: 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Minarovičová predniesla „Správu hlavnej 

kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok  2022 ”. ( Príloha č. 1 tejto zápisnice) 

 Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 09/2023: Obecné zastupiteľstvo 

Obce Košolná berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok  2022. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 15. „Rôzne“ 

 

  15.1. Starosta obce navrhol prítomným, aby bola od 01.09.2023 zvýšená suma príspevku  

za pobyt dieťaťa v materskej škole z doterajšej sumy 12 €/ mesiac na 20 €/ mesiac. Ďalej navrhol, 

aby bola táto suma uhrádzaná paušálne. Bližšie podmienky o úhrade / neúhrade príspevku za pobyt 

dieťaťa v MŠ budú riešené vo VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

školských zariadení. 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo  uznesenie č. 10/2023: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  berie na vedomie návrh starostu obce na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole z doterajších 12 EUR za mesiac na 20 EUR za mesiac. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

                  

  15.2. Ďalej starosta obce navrhol, aby bola posilnená kompetencia riaditeľky 

materskej školy  pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa na pobyt v materskej škole. Jedná sa o deti 

s dlhodobou absenciou, ktorá nie je riadne potvrdená lekárom, ani ospravedlnená iným  

závažným dôvodom. 

 

  Poslanci Obecného  zastupiteľstva obce Košolná prijali  uznesenie č. 11/2023: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie návrh starostu obce o posilnenie kompetencií 

riaditeľky materskej školy pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa na pobyt v materskej škole.  

  

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

  15.3.   Poslanec Mgr. Igor Rábara  navrhol prehodnotiť cenu  za  m 2 pri predávaní  

obecných  pozemkov.  

   
 

K bodu 16. „Diskusia“ : 

 

Do diskusie nebol prihlásený žiadny diskusný príspevok. 
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K bodu 17. „Záver“: 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Mária Izakovičová 

 

 

 Overovatelia zápisnice : František Loučka  …......................v. r................................. 

    

   Mgr. Igor Rábara  …......................v. r................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Halaksa, PhD.  – starosta obce  …....................v. r. ............................... 

 

 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

1. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 


