Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná
konaného dňa 29.06.2022
Počet poslancov:
Prítomní:
Neprítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

7
4
3 - Štefan Belica, Dušan Hornák, Peter Novák

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko HK k Návrhu záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021
Schvaľovanie záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021
Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022
Schvaľovanie - Územný plán obce Košolná – Zmeny a doplnky 03/2021
Návrh starostu obce na stavebnú uzáveru v obci pre developerské projekty
Schvaľovanie VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov školských zariadení
Zámer predaja majetku – p. Šajdík, pozemky pod garážami majiteľov bytových domov
Predaj majetku – p. Šmidovič
Informácie o prácach v obci
Rôzne
Diskusia
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. 18/2022 : Obecné
zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
za hlasovalo :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslancov
žiaden poslanec
žiaden poslanec

K bodu 2. „Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice“:
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce pracovníčku obecného úradu p. Leu
Loučkovú 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.
zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.”

19/2022:
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za hlasovalo :
4 poslancov
proti hlasovalo :
žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec
K bodu 4. „ Stanovisko HK k Návrhu záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021“
Pracovníčka obce p. Lea Loučková - z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti hlavnej kontrolórky
obce Ing. Zuzany Minarovičovej - predniesla prítomným Stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021 (príloha č. 1 tejto zápisnice), ktoré bolo zverejnené
na úradnej tabuli obce a zároveň na webovom sídle obce. Stanovisko podrobne rozoberá príjmovú,
výdavkovú časť, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, poskytnuté dotácie
a hodnotenie programov rozpočtu Obce Košolná na rok 2021. Hlavná kontrolórka odporúča schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo
uznesenie č. 20/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021.
za hlasovalo :
4 poslanci
proti hlasovalo :
žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec
K bodu 5. „Schvaľovanie záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021“:
Pracovníčka obce p. Lea Loučková predložila prítomným Návrh Záverečného účtu Obce Košolná za
rok 2021 (príloha č. 2 tejto zápisnice), ktorý bol v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zverejnený na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním na úradnej tabuli obce a
webovom sídle obce. Tento podrobne rozoberá príjmovú, výdavkovú časť, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, poskytnuté dotácie a hodnotenie programov rozpočtu Obce Košolná
na rok 2021.
Nakoľko k Návrhu záverečného účtu Obce Košolná neboli v vznesené žiadne pripomienky pristúpilo
obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.
21/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
za hlasovalo :
4 poslanci
proti hlasovalo :
žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec
Zároveň prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 22/2022: Obecné zastupiteľstvo
obce Košolná schvaľuje použitie prebytku finančných operácií na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
52 363,43 EUR
- vylúčenie z prebytku /nepoužité transfery poskytnuté v roku 2021/
2 736,50 EUR
- tvorba fondu opráv
8 013,18 EUR
- tvorbu rezervného fondu
19,38 EUR
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za hlasovalo :
4 poslancov
proti hlasovalo :
žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec
K bodu 6. „Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022“:
Pracovníčka obce p. Lea Loučková - z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti hlavnej kontrolórky
obce Ing. Zuzany Minarovičovej - predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Košolná na II. polrok 2022 (príloha č. 3 tejto zápisnice). Oboznámila prítomných s návrhom a
tiež upozornila poslancov, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov majú právo uložiť hlavnému kontrolórovi vykonanie kontroly.
Následne obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na II. polrok 2022.
za hlasovalo :
4 poslancov
proti hlasovalo :
žiaden poslanec
zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec
K bodu 7. „Schvaľovanie - Územný plán obce Košolná – Zmeny a doplnky 03/2021“:
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov zúčastnených na Zasadnutí sa bod 7. presúva na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 8. „Návrh starostu obce na stavebnú uzáveru v obci pre developerské projekty”:
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov zúčastnených na Zasadnutí sa bod 8. presúva na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 9 „Schvaľovanie VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov školských zariadení “
Pracovníčka obce p. Lea Loučková oboznámila prítomných so zmenami v Návrhu VZN č. 1/2022,
ktorý bol v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený na dobu
najmenej 15 dní pred schvaľovaním na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Zmena v §3, odst.
1 kde sa mení výška celodenného stravovania (desiata, obed, olovrant) detí v materskej škole
z pôvodných 1,45 EUR na 1,54 EUR. A v §3, odst.2 sa mení výška stravného pre zamestnancov
materskej školy z pôvodných 1,33 EUR na 1,41 EUR za obed. Túto zmenu navrhuje vedúca školskej
jedálne p. Mária Izakovičová z dôvodu navýšenia cien potravín a nedostatočného pokrytia stravného.
Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 24/2022: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná
schvaľuje VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských
zariadení.
za hlasovalo :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslancov
žiaden poslanec
žiaden poslanec
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K bodu 10. „Zámer predaja majetku – p. Šajdík, pozemky pod garážami majiteľov bytových
domov“
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov zúčastnených na Zasadnutí sa bod 10. presúva na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 11. „Predaj majetku – p. Šmidovič“
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov zúčastnených na Zasadnutí sa bod 11. presúva na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 12. „Informácie o prácach v obci“
Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich prácach v obci:
 Kanalizácia v „Hábanskom dvore“ je dokončená, napájanie pre občanov bude možné
v mesiacoch október/november 2022
 Spoločnosť TAVOS, a.s. prisľúbila prekládku prečerpávacej stanice do konca mesiaca
08/2022
 Na ihrisko bolo vybudované pódium, ktoré už 18.06. veľmi pekne poslúžilo
 Väčšie práce boli pozastavené z finančných dôvodov
 Naďalej sa pokračuje v prácach ako kosenie, polievanie, čistenie verejných
priestranstiev
Mgr. Igor Rábara informoval o prácach prebiehajúcich na hasičskej zbrojnici

Strop bol dokončený

Firma na pokládku dlažby je zabezpečená na mesiac september

Interiérové dvere a umývadlo sú objednané

Bude potrebné vyriešiť vjazd do druhej garáže – starosta prisľúbil, že ak budú
v obci stroje, zabezpečí rozbitie betónov
K bodu 13. „ Rôzne”
13.1 - Starosta obce informoval prítomných o oznámení spoločnosti FCC Trnava, a.s. Od 01.01.2023
stúpne cena za uskladnenie odpadov o 100 % a od 01.07.2023 stúpne cena za zvoz odpadov o 10%.
13.2 – Nakoľko sa opakovane stáva, že niektorí obyvatelia parkujú svoje nepojazdné vozidlá
dlhodobo na verejných priestranstvách prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č.
25/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje v prípade dlhodobého parkovania
nepojazdného vozidla na verejnom priestranstve odtiahnutie tohto vozidla na náklady vlastníka.
za hlasovalo :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslancov
žiaden poslanec
žiaden poslanec

K bodu 14. „ Diskusia”
Do diskusie nebol zahrnutý žiadny príspevok.
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K bodu 15. „Záver“
Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľ zápisnice: Lea Loučková

Overovatelia zápisnice : Mgr. Zuzana Majkútová
Mgr. Igor Rábara

PhDr. Martin Halaksa, PhD., – starosta obce

…......................v. r. ...............................
…......................v. r. ...............................

…......................v. r. ...............................

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je:
1.
2.
3.
4.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských
zariadení

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 29.06.2022

5

