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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 25.09.2019 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   5     Neprítomní: Dušan Hornák  

           Štefan Belica  

    

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schvaľovanie zmluvy o spolupráci pri realizácii investície – TAVOS, a.s.  

4. Záver 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal a následne oboznámil prítomných s 

návrhom programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne prijalo obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 48: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schvaľovanie zmluvy o spolupráci pri realizácii investície – TAVOS, a.s.  

4. Záver 

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 zástupca starostu obce pracovníčku obecného úradu p. Leu 

Loučkovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Martina Boboka a Mgr. Adama Kekeláka. 

 

 

K bodu 3. „Schvaľovanie zmluvy o spolupráci pri realizácii investície – TAVOS, a.s.“ 

 

O návrhu vyššie uvedenej zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, boli poslanci 

obecného zastupiteľstva informovaní mailom. Jedná sa o spoluprácu pri realizácii investície na 

vybudovanie kanalizácie na ulici „Na ihrisko“ (Od súpisného čísla 162 po ihrisko). Spolu 

financovanie obce by bolo v minimálnej výške 5%, teda 11.995,90 EUR z celkových nákladov. 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo Uznesenie č. 49/2019 : : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  

schvaľuje Návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície „Obecná splašková kanalizácia 

Košolná  - 3.etapa“ s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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K bodu 4. „Záver“ 

 

Následne starosta obce poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Lea Loučková 

 

 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Martin Bobok v.r. 

 

    Mgr. Adam Kekelák v.r. 

 

 

 

PhDr. Martin Halaksa, starosta obce  v.r. 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

Príloha č. 1 – Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície 

 


