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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 11.11.2019 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   6   Neprítomná:  1 – Mgr. Zuzana Majkútová 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozdelenie obvodov poslancom OZ 

5. Žiadosť o poskytnutie priestorov 

6. Úprava platových pomerov 

7. Poplatky za komunálny odpad 

8. Obnovenie odvodňovacieho kanála od mlyna 

9. Informácie o získaných dotáciách a stave prác v obci 

10. Žiadosť o financovanie mládežníckeho družstva 

11. Návrh na financovanie chodníkov a zahájenie prác  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

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

a následne oboznámil s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  K navrhovanému 

programu neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo uznesenie č. 73 : Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje program zasadnutia podľa predloženého návrhu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

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. Hanu Dedáčkovú a za 

overovateľov zápisnice Mgr. Igora Rábaru a p. Štefana Belicu. 

 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce PhDr. Martin Halaksa. Konštatoval, že uznesenia 

prijaté na predchádzajúcom zasadnutí sa priebežne plnia. 

 

K bodu 4. „Rozdelenie obvodov poslancom“ 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby, tak ako v minulosti, bola obec rozdelená do poslaneckých 

obvodov. To znamená, že každému bude pridelená určitá časť obce, aby občania mali možnosť 

obrátiť sa so svojimi požiadavkami, návrhmi či sťažnosťami na konkrétneho poslanca. Starosta 

predložil návrh rozdelenia obce a pridelenia obvodov poslancom. Po prerokovaní návrhu 
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zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje obvody 

poslancom nasledovne : 

p.Peter Novák: č.d. 1 – 43, 191,192,197,204, 207, 208, 234 

  p. Štefan Belica : č.d. 45-52, 213, 214, 215, 230, 235 

Mgr. Igor Rábara : č.d. 53 – 94, 193, 194, 209, 232 

Mgr. Adam Kekelák : č.d. 95 – 130, 218, 219, 237, 240 

p. Dušan Hornák : č.d. 131 – 163, 195, 231 

Mgr. Martin Bobok : č.d. 164 – 181, 201, 202, 205,220 – 229, 238 

Mgr. Zuzana Majkútová : 210, 211, Domovina, Podbor, domy „pod Družstvom“ 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 5. „Žiadosť o poskytnutie priestorov“ 

 

N zasadnutie sa dostavili p. Michal Hrušovský a p. Andrej Križan. P. Michal Hrušovský informoval 

obecné zastupiteľstvo o novozaloženom futbalovom mládežníckom družstve kategória U 12. 

Momentálne u nás trénuje 25 detí. Rodičia detí sa aktívne zapájajú do činnosti klubu, pomáhali pri 

upratovaní  priestorov, zabezpečovaní občerstvenia pre deti na zápasy. Na budúci rok v lete plánujú 

pre deti zorganizovať kemp pod záštitou Lucie Haršányovej a jej spoluhráčok aj oblastného 

futbalového zväzu. Na začiatku leta chcú zorganizovať detský futbalový turnaj za účasti viacerých 

tímov, spojený s opekačkou a samozrejme s bufetom pre verejnosť. Peniaze, ktoré zarobia použijú na 

činnosť pre deti .Na záver tohto roka majú naplánovanú „vianočnú kapustnicu“ v kultúrnom dome. 

Pre deti pripravili darčeky – batoh na kopačky a dres, fľašu na vodu s menom. 

Požiadali, aby im priestory šatne a bufet v prístavbe na ihrisku boli prenajaté pre potreby detského 

futbalového mužstva. 

        Zároveň p. Michal Hrušovský informoval, že zakladajú mužstvo starých pánov príp. iných 

záujemcov a požiadal aby starý páni ako aj iní záujemci tiež mohli používať tieto priestory a aj 

priestory hosťovskej šatne na tribúne. Priestory domácej šatne v tribúne aj bufet by zostali 

A mužstvu FK Sparta. Okrem športových akcií plánujú poriadať kultúrno – spoločenské akcie. 

Najbližšie zorganizujú Interligu na umelom trávniku a výťažok bude použitý pre deti v mužstve U12.  

Po vypočutí informácií a žiadostí obecné zastupiteľstvo po krátkej rozprave prijalo uznesenie č. 75 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti mládežníckeho futbalového mužstva 

kategória U12. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 

priestorov šatní na ihrisku pre mládežnícke mužstvo a pre mužstvo starých pánov. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 6. „Úprava platových pomerov“ 

 

Poslanci po krátkom rokovaní v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. § 4 ods. 2 o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schválili 

úpravu platu starostu. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77 : Obecné zastupiteľstvo obce 
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Košolná v súlade §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov schvaľuje starostovi 

obce PhDr. Martinovi Halaksovi  zvýšenie platu starostu o 30 %. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasoval :  1 poslanec (Štefan Belica) 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 7. „Poplatky za komunálny odpad“ 

 

K tomuto bodu informovala pracovníčka obecného úradu p. Hana Dedáčková. Poplatky za vývoz 

odpadu vybrané od občanov by mali pokrývať výdavky obce za vývoz a likvidáciu odpadu. V tomto 

roku predpokladáme výdavky za vývoz komunálneho odpadu vo výške cca 14.000,00 € a od  

občanov vyberieme 11.300,00 €. Obec teda doplatí na vývoz odpadov 2.700,00 €. Ďalej v budúcom 

roku predpokladáme zvýšenie poplatku za uloženie odpadu, ktorý sa určuje podľa percenta 

vytriedenia odpadov. Za minulý rok bola úroveň vytriedenia odpadov v našej obci 17,69 %, poplatok 

za uloženie 1 tony odpadu v tomto roku máme teda 12€, v budúcom roku bude tento poplatok 24 €, 

toto predstavuje ďalšie navýšenie výdavkov za vývoz. Za predpokladu, že pri jednom vývoze sa 

z našej obce vyvezie cca 7,8 t odpadu a v priebehu roka máme 17 vývozov a tiež vyvezieme zhruba 

20 veľkokapacitných kontajnerov objemného komunálneho odpadu, vyvezieme z obce za rok zhruba 

272 ton nevytriedeného komunálneho odpadu. Zvýšenie poplatku za uloženie bude teda predstavovať 

cca 3264,00 €. Poslanci po prepočítaní nákladov konštatovali, že je nevyhnutné poplatky za vývoz 

komunálneho odpadu od občanov zvýšiť. Obecné zastupiteľstvo navrhuje zvýšiť poplatok o 15€ za 

jednu 120 l smetnú nádobu za rok. Poplatok bude upravený VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 8. „ Obnovenie odvodňovacieho kanála od mlyna“ 

 

Keďže táto problematika už bola na rokovaniach obecného zastupiteľstva v minulosti viackrát 

prejednávaná poslanci majú vedomosť o tom, o ktorý kanál sa jedná. Navrhnuté boli viaceré 

možnosti odvedenia vody do vodného toku potoka Parná. Ako najlepšie riešenie sa javí vybudovanie 

kanála priamo do potoka. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78 : Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná odporúča zistiť majetkové pomery na parcelách, ktoré by umožnili odvodnenie lokality 

horný koniec a Habánsky dvor priamo do potoka. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 9.  „ Informácie o získaných dotáciách a stave prác v obci“  

 

Informáciu o získaných dotáciách a prácach v obci predložil starosta obce PhDr. Martin Halaksa. 

V tomto roku nám boli pridelené viaceré dotácie :  

- 121308,88,-  z TAVOS a.s. Piešťany na kanalizáciu 2.etapa 1.časť (Záhumnie) 

- 10000,- na dom smútku 

- 127597,- na rekonštrukciu kotolne a príslušenstva v MŠ 

- 8000,- €  - na cestu (Záhumnie – oprava po ukončení kanalizácie) 

- 200000,- z TAVOS a.s. na kanalizáciu 3.etapa  (ulička od Šajdíkových k ihrisku) – realizácia 

3.,4./2020 

- Opätovne bola do schvaľovacieho procesu zaradená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

revitalizáciu vnútrobloku, takže je tu veľká pravdepodobnosť, že tento príspevok dostaneme 

- Podaná je žiadosť na dotáciu z Environmentálneho fondu na kanalizáciu – 3.etapa (ulica nad 

ihriskom po dom smútku) 

Zrelizované boli viaceré projekty : 
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- Kanalizácia 2.etapa 1. časť je hotová, občania už sa pripájajú na kanalizáciu; 

- Dom smútku bol zrekonštruovaný, zmodernizovaný, vybudované je tam sociálne zariadenie; 

- Zrekonštruovaná je kotolňa s príslušenstvom v MŠ 

- Vymenené sú WC a umývadlá a kompletne sú vymaľované priestory MŠ; 

  

 

 

K bodu 10 : „Žiadosť o financovanie mládežníckeho mužstva“  

 

p. Michal Hrušovský po informovaní o činnosti a žiadosti o priestory zároveň požiadal aj poskytnutie 

finančného príspevku na činnosť mládežníckeho mužstva v roku 2020 vo výške 500,00 €. Poslanci 

sú podpore rozvoja futbalu medzi mládežou naklonení, voči finančnej podpore v zásade námietky 

nemajú. O príspevku rozhodnú pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok. Prijaté bolo uznesenie č. 79 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok  pre mládežnícke futbalové 

mužstvo U12 na rok 2020. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 11. „Návrh na financovanie chodníkov“ 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa informoval poslancov, že v budúcom roku je možnosť získať 

financie vo výške 70000,00 € na chodníky cez Malokarpatské partnerstvo o.z. . Keby sme aj túto 

sumu získali nepokryje náklady na všetky chodníky v obci. Starosta obce navrhuje, aby si obec vzala 

úver od banky a začala s budovaním chodníkov. K tejto problematike vyjadrili svoj názor všetci 

poslanci. P. Štefan Belica a p.Peter Novák sú proti zadlžovaniu obce. Navrhujú našetriť a potom 

budovať chodníky. Čiastočne sa k ich názoru priklonil aj p. Dušan Hornák, vyjadril obavu či obec 

bude mať peniaze na splácanie úveru. Tu informoval starosta obce PhDr. Martin Halaksa, že obec na 

splátku úveru krytie má, nakoľko úver, ktorý sme mali na rekonštrukciu kultúrneho domu sme už 

splatili a čiastku do výšky pôvodnej splátky cca 1500€ sme teda schopný splácať. Mgr. Martin 

Bobok a Mgr. Adam Kekelák so starostovým návrhom súhlasia. Mgr. Igor Rábara tak isto vyslovil 

svoj súhlas. Navrhol, že by sa v prvom rade mal budovať chodník na „Panšulu“, kde zatiaľ žiadny 

nie je. Starosta požiadal všetkých o vyjadrenie, s ktorou časťou by sa malo začať. Jednoznačne sa 

všetci zhodli, že ako prvý by sa mal budovať chodník na „Panšulu“. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie č. 80 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča vypracovať cenovú ponuku na 

vybudovanie chodníka od tlačiarne po bytovku č.52 a preveriť možnosť a podmienky úverového 

financovania. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 12. „Rôzne“ : 

 

12.1. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Štefan Bejdák, ktorý opätovne poukázal 

na problém s parkovaním dodávkových motorových vozidiel p. Jánom Hečkom. Dodávkové vozidlo 

TOYOTA bielo-červenej farby každodenne parkuje na parkovisku pred vchodom do kultúrneho 

domu. Vozidlo prekáža vo výhľade na hlavnú cestu pri vychádzaní z vedľajšej ulice vedľa KD, 

výjazd na cestu je preto nebezpečný. A taktiež vozidlo zavadzia v prípade, že je v KD akcia a je 

potrebné parkovať pri vchode, aby bolo možné do KD vyložiť materiál. A ďalšie dodávkové vozidlo 

zn TOYOTA EvČ: TT992HI, toto je nepojazdné, parkuje p. Ján Hečko pred svojim rodinným 

domom. Tu vozidlo prekáža na ceste, bráni záchranným zložkám v obsluhe obyvateľstva. Obecné 
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zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 81: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná navrhlo, aby p. Ján 

Hečko parkoval vozidlo v Habánskom dvore, nakoľko bráni výhľadu pri výjazde z uličky. A ďalej sa 

uznieslo, aby auto EVČ TT992HI spred rodinného domu č.75 bolo majiteľom odstránené, nakoľko 

bráni v obsluhe obyvateľstva. Auto je dlhodobo nepojazdné. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 82 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

osadenie stĺpikov a reťaze na 2 parkovacie pred hlavným vchodom do kultúrneho domu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 13. „ Diskusia“ 

 

 Nebol prihlásený žiadny diskusný príspevok 

 

K bodu 14. „Záver“ 

 

Starosta obce PhDr. Martin Halaksa poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

  

 

Zapisovateľ zápisnice:  Hana Dedáčková 

 

 

Overovatelia zápisnice : Štefan Belica, v.r.    

    

   Mgr. Igor Rábara, v.r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

PhDr. Martin Halaksa , v.r. 

       starosta obce                


