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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 30.09.2019 

 

 

Počet poslancov:  7 

Prítomní:   7  Mgr. Adam Kekelák – príchod o 19:50 hod.   

  

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o stave prác v obci 

5. Informácia hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu  

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Schvaľovanie členov komisií 

8. Informácia – rekonštrukcia starého kostola 

9. Informácia – podané žiadosti o dotácie 

10. Informácia – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

11. Informácia – výmena posilňovacích strojov v posilňovni 

12. Fond opráv – zvyšovanie 

13. Žiadosť o orez stromov 

14. Možnosť rekonštrukcie námestia  

15.  Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

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

návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná uznesenie č. 50: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  schvaľuje  program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

 

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. Leu Loučkovú a za 

overovateľov zápisnice Mgr. Zuzanu Majkútovú a p. Petra Nováka. 

 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. 
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K bodu 4. „Informácia o stave prác v obci“ 

 

Starosta obce informoval prítomných o stave prác v obci.  

Hasičská zbrojnica – v roku 2018 bola obci na rekonštrukciu poskytnutá dotácia vo výške 30 000,00 

EUR. V priebehu roka 2019 požiadala obec opakovane o poskytnutie dotácie na dofinancovanie 

rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Do dnešného dňa nebolo Úradom vlády SR rozhodnuté 

o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov na dofinancovanie. Stavebné povolenie na 

rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice je právoplatné. 

Materská škola – S rekonštrukciou kotolne a kúrenia v materskej škole sa začalo ihneď po poskytnutí 

finančných prostriedkov Environmentálnym fondom. Počas rekonštrukcie kúrenia sa prerábajú aj 

sociálne zariadenia, zvýšil sa počet toaliet, dobudoval sa sprchový kút... V súčasnej dobe je materská 

škola presťahovaná do kultúrneho domu. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec októbra. 

Kanalizácia „Na Záhumní“ – v priebehu týždňa by mala kanalizácia prejsť do majetku spoločnosti 

TAVOS, a.s. Následne bude možné pripájať domácnosti na hlavné potrubie kanalizácie.  

Kanalizácia „Na ihrisko“ – v pondelok 30.09.2019 bola žiadosť o zaradenie obce do investičného 

plánu spoločnosti TAVOS, a.s. odovzdaná spoločnosti. O zaradení/nezaradení žiadosti bude 

rozhodnuté najneskôr do 15. októbra. P. Dušan Hornák sa informoval, prečo sme sa zmluvne 

zaviazali k úhrade pokuty za každé odborné miesto vo výške 250,00 EUR, ktoré nebude do pol roka 

od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia napojené na hlavnú vetvu. Starosta 

informoval, že podľa zákona, je každá domácnosť, ktorá má možnosť napojenia, povinná sa napojiť 

najneskôr do konca roka 2021. V prípade, že nenapojené domácnosti nepreukážu odvedenie 

odpadových vôd, budú podľa zákona obcou pokutované. 

Cesta „Na Záhumní“ – po pripojení všetkých domov na kanalizáciu, navrhuje starosta obce počkať 

s budovaním cesty minimálne pol roka, aby nedochádzalo k prepadnutiu vozovky 

Chodníky – V priebehu nasledujúceho roka očakávame finančný príspevok od Malokarpatského 

partnerstva vo výške cca 70 000,00 EUR. Táto suma by mohla byť dostatočná na vybudovanie 

chodníkov v obci. 

Ihrisko – v priebehu tohto roka bolo vybudované automatické zavlažovanie trávnatej plochy. 

V súčasnosti ešte nie je úplne spustená automatika, nakoľko je proces nastavenia dlhodobý. 

Orezanie stromov + oprava VO – dnes bol v obci vykonaný orezanie stromov (žiadosti občanov + 

potreby obce) a tiež oprava verejného osvetlenia. 

Po kratšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 51: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o stave prác v obci. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 5. „Informácia hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu“ 

 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Minarovičová so zasadnutia OZ ospravedlnila, 

predložila informáciu o čerpaní rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, pracovníčka 

obce Lea Loučková. Po kratšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 

52: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o stave čerpania 

rozpočtu. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec  
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K bodu 6. „Rozpočtové opatrenia“ 

 

Pracovníčka obce prečítala rozpočtové opatrenia č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019, ktoré tvoria 

prílohu č. 2 tejto zápisnice. Mgr. Igor Rábara požiadal o dodatočnú dotáciu pre dobrovoľný hasičský 

zbor, nakoľko „súťažná mašina“ bola naposledy na generálnej oprave v roku 2014. Investícia by 

predstavovala cca 1 000,00 – 1 500,00 EUR. Po kratšej diskusii sa poslanci OZ a starosta obce 

dohodli, že táto bude zahrnutá do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roka.  Následne prijalo 

obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 53: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  

schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1/2019 a 2/2019. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

A zároveň prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 54: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 3/2019 a 4/2019. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 7. „Schvaľovanie členov komisií“ 

 

P. Dušan Hornák ako predseda komisie stavebnej a verejného poriadku predložil poslancom OZ 

žiadosti občanov obce o účasť v tejto komisii. Mgr. Igor Rábara predložil žiadosť Ing. Slavomíry 

Hvizdošovej o účasť v komisii finančnej. 

Po diskusii pristúpili poslanci OZ k hlasovaniu za každého jedného člena komisií samostatne.  

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 55: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku Ing. Milana Dedáčka. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 56: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku JUDr. Milana Tollaroviča. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : 2 poslanci (Mgr. Martin Bobok, Peter Novák) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 57: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku p. Jaroslava Miklušáka. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 58: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku p. Petra Šuleca. 

 

za hlasovalo :  1 poslanec (Mgr. Martin Bobok) 
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proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : 5 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 59: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku p. Igora Šaturu. 

 

za hlasovalo :  1 poslanec (Mgr. Martin Bobok) 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : 5 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 60: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie stavebnej a verejného poriadku p. Soňu Hornákovú. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 61: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie finančnej Mgr. Zuzanu Majkútovú. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Mgr. Zuzana Majkútová) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 62: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie finančnej Ing. Zuzanu Minarovičovú. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 63: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje za člena komisie finančnej Ing. Slavomíru Hvizdošovú. 

 

za hlasovalo :  3 poslanci 

proti hlasovalo :  2 poslanci (Mgr. Martin Bobok, Dušan Hornák) 

zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Mgr. Zuzana Majkútová) 

 

 

K bodu 8. „Informácia – rekonštrukcia starého kostola“ 

 

Starosta obce informoval prítomných o stretnutí s pánom farárom JCLic. Petrom Škultétym, na 

ktorom bola dohodnutá stratégia postupu. Nakoľko patrí tento kostol k najväčšej pamiatke v obci, 

navrhuje starosta jeho opravu. Tiež navrhuje, aby všetky zložky obce, ktorým obec poskytuje 

finančný príspevok, odpracovali na kostole určitý počet hodín. Následne poveril Mgr. Martina 

Boboka dozorom nad opravami kostola. 

Zároveň starosta obce prisľúbil, že bude zvolaná komisia stavebná a verejného poriadku, na ktorú 

bude prizvaný aj architekt p. Čambál. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

uznesenie č. 64: „Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii 

starého kostola. 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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K bodu 9. „Informácia – podané žiadosti o dotácie“ 

 

Podané žiadosti o dotácie boli prerokované v bode 4. K týmto doplnil starosta obce informáciu 

o podaní žiadosti na Slovenský futbalový zväz. Jedná sa o prostriedky na opravu strechy a nové sitá 

na multifunkčné ihrisko. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 65: 

„Obecné zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach o 

dotácie. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 10. „Informácia – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady“ 

 

Starosta obce informoval o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Predovšetkým si treba premyslieť poplatky za komunálne odpady. 

Nakoľko obec platí poplatok za komunálne odpady podľa počtu vyseparovaného odpadu a nemôže 

znášať náklady za vývoz KO, tento poplatok sa musí rozpočítať na všetky domácnosti, určite sa budú 

poplatky do budúceho roka zvyšovať. Presnejšie to však budeme vedieť po vyfakturovaní jesenného 

zberu, ktorý obec vykonáva veľkokapacitnými kontajnermi. V priebehu prerokovávania tohto bodu 

sa dostavil na zasadnutie Mgr. Adam Kekelák. 

 

 

K bodu 11. „Informácia – výmena posilňovacích strojov v posilňovni“ 

 

Občianske združenie KROTON Košolná informovalo o výmene posilňovacích strojov v posilňovni, 

nakoľko tieto stroje patria do majetku obce. Jedná sa o výmenu dvoch posilňovacích strojov za dva 

novšie a účelnejšie stroje. 

Po kratšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 66: „Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná  berie na vedomie informáciu o výmene posilňovacích strojov. 

 

za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 12. „Fond opráv – zvyšovanie“ 

 

Starosta obce vysvetlil prítomným, že výška fondu opráv v súčasnosti predstavuje sumu 22,60 EUR. 

Táto suma je nedostatočná, nakoľko nepokrýva všetky opravy hradené z fondu opráv. Tiež navrhuje, 

aby sa výdavky (drobné opravy a údržby) do výšky 50,00 EUR nepreplácali a hradili si ich sami 

nájomníci. S týmto všetci poslanci súhlasili. Požadujú však, aby sa revízie za plynové kotly 

nájomníkom preplácali, teda refundovali. 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 67: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  schvaľuje zvýšenie fondu opráv v bytových domoch s.č. 213, 214 a 215 na sumu 50,00 

EUR za mesiac odo dňa 01.01.2019.. 

 

za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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K bodu 13. „Orez stromov“ 

 

Starosta informoval, že orezanie stromov bolo vykonané dnes, teda 30.09.2019. Žiadosti o orezanie 

kríkov budú uskutočnené pracovníkmi obce, nakoľko na ich vykonanie nie je potrebná plošina. 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 68: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  berie na vedomie žiadosti o orezanie stromov. 

 

za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 14. „Možnosť rekonštrukcie námestia“ 

 

Starosta obce informoval, že otázku rekonštrukcie námestia presúva na dobu po realizácii chodníkov. 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 69: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná  berie na vedomie informáciu o možnosti rekonštrukcie námestia . 

 

za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 15. „Rôzne“ 

15.1. – Územný plán obce Košolná – ÚPNO Košolná 

 

Starosta obce informoval prítomných o 5 lokalitách, ktoré budú zahrnuté do ÚPNO Košolná. Tieto 

zmeny budú hradené žiadateľmi o zmenu ÚPNO Košolná, teda pre obec tento ÚPNO nepredstavuje 

žiadne výdavky.  

Po dlhšej diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 70 : Obecné zastupiteľstvo Obce 

Košolná schvaľuje zahrnutie 5 lokalít do Územného plánu obce Košolná s nasledovnými 

podmienkami, ktoré budú zahrnuté do písomnej časti ÚPNO Košolná: 

 P. Kormúth doloží najneskôr do troch dní od vyzvania štúdiu s vyriešenými odtokovými 

pomermi a všetky povolenia potrebné k výstavbe. V prípade, že tieto nebudú doručené, táto 

lokalita nebude v ÚPNO Košolná určená na výstavbu. 

 Lokalita Podbor – uvedená lokalita bude v ÚPNO Košolná riešená v prípade, že firma 

SKYLIT, s.r.o. dorieši s obcou zmluvne písomnou formou vybudovanie prístupovej 

komunikácie. 

 Lokalita Družstvo – uvedená lokalita musí byť komunikačne prepojená cestou od firmy 

PLAST PROGRES až po napájaciu komunikáciu  III. Triedy v smere na Dlhú. 

 

za hlasovalo :  6 poslancov 

proti hlasovalo :  1 poslanec (Štefan Belica) 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

15.2. – Audítorská správa 

 

Pracovníčka obce p. Lea Loučková predložila prítomným audítorskú správu za rok 2018, ktorá tvorí 

prílohu č. 3 tejto zápisnice. Táto bola poslancom a hlavnej kontrolórke obce doručená mailom 

v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie.  

Následne  prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 71 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie 

na vedomie audítorskú správu za rok 2018. 
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za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

15.3. – Žiadosť o pridelenie bytu 

 

Starosta obce informoval prítomných, že obec ako majiteľ bytov je povinný prenajať minimálne 1 % 

bytov (najmenej však jeden byt) zdravotne ťažko postihnutým osobám. Nakoľko sme do dnešnej 

doby takúto žiadosť neevidovali, túto podmienku sme nemuseli napĺňať. Od marca tohto roka má 

žiadosť o pridelenie bytu podanú p. Bohumil Ž. V najbližšej dobe by sa obci mal uvoľniť byt na 

prízemí, ktorý by spĺňal podmienky. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 72 : 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje pridelenie bytu p. Bohumilovi Ž, ktorého žiadosť je 

zaevidovaná v registratúre pod podacím číslom K/75/2019. 

 

za hlasovalo :  7 poslancov 

proti hlasovalo :  žiaden poslanec 

zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

Následne starosta obce poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Lea Loučková 

 

 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Zuzana Majkútová v.r. 

 

    Peter Novák   v.r. 

 

 

 

PhDr. Martin Halaksa, starosta obce   v.r. 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je: 
 

Príloha č. 1 – Informácia o čerpaní rozpočtu 

Príloha č. 2 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019 

Príloha č. 3 – Audítorská správa za rok 2018 

 


