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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 14.03.2022 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   5   Neprítomní: 2 - Štefan Belica, Dušan Hornák 

       Mgr. Adam Kekelák - príchod o 17.20 hod.  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Prejednanie východísk na zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2022 + žiadosti 

5. Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 

6. Práce v obci – oboznámenie 

7. Územný plán Obce Košolná – Zmeny a doplnky 3/2021 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

K bodu 1. „Otvorenie“: 

 

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

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

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 01/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. 

 

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. Zuzanu Majkútovú  a Mgr. Igora Rábaru. 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení ” : 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 02/2022: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.” 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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K bodu 4. „Prejednanie východísk na zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2022 + žiadosti“: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s prijatými  žiadosťami  o predbežné zaradenie do 

rozpočtu obce na rok 2022. O zaradenie písomne požiadali DHZ Košolná a Materská škola Košolná. 

Vedúca školskej jedálne pri MŠ Košolná p. Mária Izakovičová ústne požiadala o výmenu 

kuchynskej linky, nakoľko súčasná linka v školskej kuchyni je opotrebovaná a nevyhovuje 

hygienickým ani bezpečnostným podmienkam. Ďalej starosta obce predniesol  prítomným návrh, 

aby obec  finančne prispela na nákup dresov mládežníckemu  futbalovému družštvu Borisa Godála. 

 

   

K bodu 5. „Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021“: 

 

   Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Minarovičová predniesla Správu hlavnej 

kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 ( príloha č. 1 tejto zápisnice ), taktiež predložila 

prítomným súhrn príjmov a výdavkov k 31.12.2021. 

Hlavná kontrolórka obce ďalej oboznámila prítomných s návrhom kontroly zameranej  na vybrané 

finančné operácie obce z oblasti príjmov, výdavkov a obcou uzatvorených zmlúv január – február 

2022. Kontrola bude vykonaná v súlade so zákonom č. 369/1900 Zb. 

 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 03/2022: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 

rok 2021.  

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 6. „Práce v obci  - oboznámenie“: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných o prácach v obci : 

 

- chodník „Panšula” – dokončenie v zákrute pri kríži (vedľa tlačiarne)  

- prechody pre chodcov – od kríža smerom k obchodu a smerom na chodník k rodinnému domu s. 

č. 128  

- dorobiť cca 100 m chodníka popred staré bytovky s. č.  50, 51, 52   

- dokončiť  interiér hasičskej zbrojnice 

- dokončiť klubovňu pre seniorov – budova starej školy 

- cintorín Košolná – vybudovanie dvoch parkovacích miest pri budove domu smútku, tieto budú 

slúžiť  dôstojnému pánovi a pohrebnej službe 

- oprava starého kostola – dokončenie prác formou zbierok 

- kaplnka na cintoríne – vybudovanie mimo obecného rozpočtu, formou sponzorských príspevkov 

- časť „Podbor” – výstavba bytových domov – súkromný realizátor 

- kanalizácia v obci –  Habánsky dvor - 4. etapa – zahájenie prác 

- prejazd autobusov po komunikácii – Lúčny most – z dôvodu opravy v mosta v Horných 

Orešanoch 

 

 

K bodu 7. „Územný plán Obce Košolná – Zmeny a doplnky 03/2021“: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom riešenia - Zmeny a doplnky 03/2021 

Územného plánu obce Košolná.  Návrh riešenia Zmien a doplnkov 03/2021 územného plánu obce je 
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vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2021 Z.z. o územno 

plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Pán Richard Kormúth, bytom Ľ. Podjavorínskej 5, Trnava požaduje parcely č. 362 

využívané doteraz ako orná pôda, zmeniť v územnom pláne obce  na plochy určené na výstavbu 

rodinných domov. Podanie námietky doručil na obecný úrad osobne, v písomnej podobe dňa 

07.03.2022. V tejto veci predniesla opätovne požiadavku pani Kormúthová, ktorá požiadala OZ 

o rozšírenie hranice zastavaného územia obce .   

 

Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 04/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

berie na vedomie námietku pána Kormútha/ p. Kormútovej. K uvedenej záležitosti sa vyjadrí na 

nasledujúcom zasadnutí OZ, t. j.  po podrobnejšom oboznámení s danou problematikou. 

 

Za hlasovalo :   5 poslancov 

proti hlasovalo:  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 8. „Rôzne ”: 

 

8.1. Starosta obce oboznámil prítomných s nutnosťou presunu vybudovaných garáží,  

z dôvodu zahájenia projektu „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry”.  Prekládka  

a prípadné poškodenie garáží  bude realizované na náklady obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 05/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje prekládku garáží z dôvodu zahájenia projektu „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami 

zelenej infraštruktúry”  a s tým spojené prípadné náklady. 

 

Za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania :  žiaden poslanec 

 

8.2. Pán  Peter Szabó v zastúpení  majiteľov bytov bytového domu s. č. 52 predniesol 

požiadavku na odkúpenie pozemku ležiaceho pred vchodom do bytového domu, za účelom výsadby 

a celkovej rekultivácie priestorov. 

 

Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 06/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

berie na vedomie požiadavku o odkúpenie pozemku ležiaceho pred vchodom do bytového domu s. č. 

52  a presúva rokovanie o tejto žiadosti na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

Za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania :  žiaden poslanec 

 

  

  8.3. poslanec Mgr. Igor Rábara upozornil na poškodený obrubník, ktorý lemuje okraj  

cesty „Na vŕšku” 

 

8.4. poslankyňa Mgr. Zuzana Majkútová navrhla upraviť chodník pred rodinným 

domom s. č. 25 

  

 

K bodu  9 „Diskusia“ 

 

Do diskusie nebol prihlásený žiadny diskusný príspevok. 
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K bodu 10. „Záver“ 

 

Následne starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Mária Izakovičová 

 

 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Zuzana Majkútová  ….......................v. r. ........................ 

    

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

 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

Príloha č. 1 Správa hlavnej kontrolórky 

 

 

 

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


