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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 02.06.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   5 ( Peter Novák – príchod o 19:00 hod.)    

     Neprítomní:    2  ( Štefan Belica, Dušan Hornák) 

               

 

 Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Výstavba chodníkov – cenové ponuky 

5. Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020 

6. Schvaľovanie – predaj majetku /pozemky pod garážami bytových domov/ 

7. Schvaľovanie VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s 

odpadovými vodami na území obce Košolná 

8. Územný plán Obce Košolná 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Martin 

Halaksa PhD. Privítal a následne oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.  48/2021 : 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 bola určená zamestnankyňa obecného úradu p. Lea 

Loučková a za overovateľov zápisnice  Mgr. Adam Kekelák a Mgr. Zuzana Majkútová. 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  49/2021 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie 

na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 
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     za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 4. „ Výstavba chodníkov – cenové ponuky “ 

 

Starosta obce predložil prítomným cenové ponuky na výstavbu chodníkov v obci. 

Na úsek chodníka od kostola po cintorín bolo doručených  päť cenových ponúk, najnižšia suma je 

nacenená firmou Služby Cífer, s.r.o. v celkovej výške 41 968,15 EUR s DPH. Nakoľko bolo 

Komisiou stavebnou a verejného poriadku odporúčané zrekonštruovať chodník nie od kostola, ale 

už od rodinného domu s. č. 137, budú tieto náklady vyššie. 

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 50/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje firmu Služby 

Cífer, s.r.o. ako realizátora stavby – Rekonštrukcia chodníka od kostola po cintorín. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Na úsek chodníka od obchodu po bytový dom s. č. 52 boli doručené dve cenové ponuky. 

Najnižšia suma bola nacenená firmou Služby Cífer, s.r.o. v celkovej výške 53 967,09 Eur s DPH. 

Starosta oboznámil prítomných, že táto firma ako obecný podnik platí DPH iba vo výške 10 %, 

preto sú jej ceny najnižšie.  

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 51/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje firmu Služby 

Cífer, s.r.o. ako realizátora stavby – Výstavba chodníka od obchodu po bytový dom s. č. 52. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 5. „Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020“ 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Minarovičová predniesla prítomným Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020 (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 2020. Záverom 

hlavnej kontrolórky je schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 52/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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Pracovníčka obce p. Lea Loučková predložila prítomným Návrh Záverečného účtu Obce Košolná 

za rok 2020 (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 2020.  

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

prijalo uznesenie č. 53/2021: Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje Záverečný účet 

Obce Košolná za rok 2020 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. 54/2021: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje použitie prebytku finančných operácií na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          28 766,20 EUR 

- vylúčenie z prebytku /nepoužité transfery poskytnuté v roku 2020/         3 215,40 EUR 

- tvorbu rezervného fondu                                                                               4,96 EUR 

 

za hlasovalo :  4 poslancov 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

 

K bodu 6. „Schvaľovanie – predaj majetku /pozemky pod garážami bytových domov/” 

 

Starosta obce presunul tento bol na koniec rokovania. 

 

K bodu 7. „Schvaľovanie VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s 

odpadovými vodami na území obce Košolná” 

 

 

Návrh VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na 

území obce Košolná bol v súlade so zákonnou lehotou zverejnený na minimílne 15 dní pred 

schvaľovaním VZN na úradnej tabuli obce a zároveň na webovom sidle obce. Starosta obce 

vysvetlil prítomným, že v súčasnej dobe nemá obec možnosť vyrúbiť zákonnú pokutu (žiadať 

refundáciu výdavku ) obyvateľom, ktorý majú možnosť napojenia sa na verejnú kanalizačnú sieť 

a neurobia tak. Obci však firma TAVOS, a.s. takúto pokutu vyrúbi za každú, do jedného roka od 

vybudovania, nenapojenú domácnosť. Toto VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a 

nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná (príloha č. 3 tejto zápisnice) rieši 

viaceré sporné otázky ohľadom kanalizácie a napojenie san a kanalizačnú sieť. 

Po dlhšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 55/2021: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a 

nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná. 

 

za hlasovalo :  3 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Mgr. Martin Bobok) 
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K bodu 8. „Územný plán Obce Košolná” 

 

Starosta obce informoval prítomných, že na pozemku ležiacom na parc. č. 765 by bolo možné 

vybudovať zberný dvor na zelený odpad, nakoľko je šírka tohto pozemku cca 25 metrov. Tento 

by slúžil na zber bioodpadu, zeleného a drevného odpadu pre obyvateľov Obce Košolná. Táto 

parcela však musí byť v tomto znení aj zahrnutá do Územného plánu Obce Košolná. 

 

Zároveň predniesol žiadosť p. Nikolety Gašparíkovej o zaradenie jej pozemkov parc. č. 1405 

a 1380/4 do Územného plánu Obce Košolná ako pozemky určené na zmiešanú poľnohospodárku 

a živočíšnu výrobu, nakoľko táto plánuje na svojich pozemkoch chov býkov. Tieto pozemky sa 

nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od obývanej časti Obce Košolná. 

 

Po dlhšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 56/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje nasledovné požiadavky žiadateľov o zmenu územného 

plánu a požiadavky obce, ktoré budú tvoriť predmet riešenia novej zmeny územného plánu: 

 

A/ Podané žiadosti občanov a verejnosti : 

1/ Pani Nikoleta Gašparíková požaduje parc. č. 1405 a 1380/4 zaradiť ako pozemky určené 

na zmiešanú poľnohospodársku a živočíšnu produkciu. 

 

B/ Požiadavky obce Košolná: 

1/ Vyčleniť územie na parc. č.  765 pre výstavbu zberného dvora a kompostoviska. 

 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

  

Po hlasovaní k bodu 8 sa dostavil na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva poslanec Peter Novák. 

 

K bodu 9. „ Rôzne ” 

 

9.1. – Kúpa pozemku pod prečerpávaciu stanicu 

 

Starosta obce informoval prítomných o plánovanom preložení kanalizačnej prečerpávacej stanice, 

ktorá momentálne leží vedľa rodinného domu s. č. 113. Už v minulosti boli Obci Košolná 

doručené viaceré žiadosti o preloženie tejto kanalizačnej prečerpávacej stanice, nakoľko sa z nej 

občas šíri nepríjemný a obťažujúci zápach. Po dohode s firmou Tavos, a.s. je možné túto 

preložiť. Obec však nevlastní adekvátny pozemok. Po dlhšom hľadaní sa našiel majiteľ ochotný 

predať obci časť svojho pozemku, na ktorý bude kanalizačná prečerpávacia stanica preložená. Je 

ním p. Patrik Daniš, Košolná 38. Starosta obce navrhuje kúpu pozemku za odplatu 10 eur za 1 

m2. P. Patrik Daniš s navrhovanou cenou súhlasí. Výmera kupovaného pozemku bude predbežne 

v rozsahu 83 m2 – podľa potreby. Predmetná parcela bude vyčlenená z parcely č. 468 evidovanej 

na LV č. 1044 ako trvalý trávny porast.  

Následne prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 57/2021: Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje kúpu pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. 

Patrikom Danišom, trvale bytom 919 01 Košolná 38. 

za hlasovalo :  5 poslancov 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 
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    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

9.2. – zaradenie pozemkov ležiacich vedľa rodinných domov do ÚPNO Košolná 

 

P. Zuzana Martinkovičová požiadala osobne o zaradenie pozemkov, ktoré ležia vedľa rodinných 

domov na hlavnej ulici na pravej strane v smere na Obec Dolné Orešany (ich záhrady a humná) 

do Územného plánu Obce Košolná ako pozemky ležiace v intraviláne Obce Košolná. Jej žiadosť 

bola už v minulosti prerokovávaná na viacerých Zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Poslanci 

sa nepovažujú za oprávnených rozhodnúť, či tieto pozemky môžu byť považované za pozemky 

určené na výstavbu. Odporúčajú p. Martinkovičovej, aby si vlastníci predmetných pozemkov, 

dali vypracovať štúdiu a oslovili odborníkov, ktorí sa zodpovedne vyjadria, či je možné na týchto 

pozemkoch stavať rodinné domy. Starosta obce tiež upozornil, že k týmto pozemkom nevedie 

prístupová komunikácia. Obec v súčasnosti vlastní iba cca 3 metre široký pozemok, ktorý by sa 

teoreticky dal na vybudovanie komunikácie použiť. Ak by sa do budúcna plánovala táto lokalita 

zaradiť do Územného plánu Obce Košolná ako lokalita určená na výstavbu, musel by každý 

vlastník pozemku darovať obci minimálne 5 – 6 metrov  šírky svojho pozemku, aby bola 

zabezpečená dostatočne široká komunikácia (bez ktorej stavebný úrad stavebné povolenie na 

stavbu rodinného domu nevydá). 

Následne prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. uznesenie č. 58/2021: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná odporúča p. Zuzane Martikovičovej vypracovanie a predloženie štúdie na 

predmetnú lokalitu. 

 

za hlasovalo :  5 poslancov 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Po hlasovaní k bodu 9.2. zaradil starosta obce bod. 6. 

 

K bodu 6. „Schvaľovanie – predaj majetku /pozemky pod garážami bytových domov/” 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Košolná boli schválené zámery 

predaja majetku – pozemky ležiace pod garážami pri bytových domoch. Tieto boli zverejnené 

v zákonom stanovenej lehote na minimálne 15 dní pred schvaľovaním predaja majetku. 

Po kratšej diskusii pristúpilo Obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 59/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/10 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,- za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 
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nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

 

               za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 60/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Graciánom Lukačovičom, rod. Lukačovič, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/11 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,- za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 61/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/12 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 
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    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 62/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/13 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 63/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Vandákom, rod. Vandák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/14 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 64/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 
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44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Annou 

Holovičovou Balcirákovou, rod. Baliaková, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/15 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 65/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Igorom 

Haršanym, rod. Haršany, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR a Ivanou 

Haršányovou, rod. Janikovičová, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/16 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 66/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Igorom 

Haršanym, rod. Haršany, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR a Ivanou 

Haršányovou, rod. Janikovičová, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 
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GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/17 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 67/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Petrom 

Kulichom rod. Kulich, trvale bytom 919 01 Košolná 48, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/18 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 68/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Martinom Zacharom, rod. Zachar, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/19 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 69/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Miladou Brázdovičovou, rod. Lukačovičová, trvale bytom 919 03 Horné Orešany 520, štátny 

občan SR ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na 

zameranie garáží na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 

Ing. Marcel Hlaváč – GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne 

overený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod 

číslom G1-669/2020 novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/20 o výmere 18 

m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci 

Košolná, kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom 

podiele 1/1 a to za kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 70/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Danielou Bučekovou, rod. Bučeková, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/21 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 
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    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 71/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Danielom Šimončičom, rod. Šimončič, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1107/22 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 72/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Helenou Mészárošovou, rod. Podhradská, trvale bytom 919 01 Košolná 52, štátny občan SR 

ako kupujúcim.  Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/6 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 73/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 
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44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Petrom 

Vanákom, rod. Vanák, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/9 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 74/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Ľubicou Rosypalovou, rod. Viskupičová, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/10 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 75/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Milanom Hergottom, rod. Hergott, trvale bytom 919 01 Košolná 74, štátny občan SR a Ivonou 

Hergottovou, rod. Kloknerová, trvale bytom 919 01 Košolná 74, štátny občan SR ako kupujúcim. 

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 02.06.2021                                

13 

 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/11 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 76/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/12 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 77/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Tomášom Ševčíkom, rod. Ševčík, trvale bytom 919 01 Košolná 213, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/13 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 78/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Jozefom Bejdákom, rod. Bejdák, trvale bytom 919 01 Košolná 50, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/14 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 79/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Danou 

Lukačovičovou, rod. Gašparová, trvale bytom 919 01 Košolná 215, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/15 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 
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    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 80/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim a Miriam 

Fridrichovou, rod. Horváthová, trvale bytom 919 01 Košolná 214, štátny občan SR ako 

kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na 

parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/16 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 81/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Kamilou Šulecovou, rod. Bobeková, trvale bytom 919 01 Košolná 2, štátny občan SR a Petrom 

Šulecom, rod. Šulec, trvale bytom 919 01  Košolná 214, štátny občan SR ako kupujúcim.  

Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží na parc. č. 

1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč – 

GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/17 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 82/2021: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevod majetku obce  - uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi Obcou Košolná, so sídlom 919 01 Košolná 

44, IČO: 00 312 673, zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce ako predávajúcim 

a Monikou Minárikovou, rod. Miklušáková, trvale bytom 919 01 Košolná 51, štátny občan SR 

ako kupujúcim. Predmetom prevodu je Geometrickým plánom č. 26/2020 (na zameranie garáží 

na parc. č. 1107/10-25 a parc. c. 1110/6-18), ktorý vyhotovil dňa 13.05.2020 Ing. Marcel Hlaváč 

– GEODET, Jazdecká 81, 917 08 Trnava, IČO: 45 993 971, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Trnava, katastrálny odbor dňa 29.05.2020 Ing. Evou Sýkorovou pod číslom G1-669/2020 

novovytvorená Parcela registra „C“ KN – parc. č. 1110/18 o výmere 18 m2, druh pozemku : 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúca sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2, teda spolu € 810,-  za predmet kúpy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemková nehnuteľnosť je zastavaná 

stavbou garáže vo vlastníctve kupujúceho, a ktorú pozemkovú nehnuteľnosť teda obec Košolná 

nemôže užívať ani použiť na iné účely. Predmetná pozemková nehnuteľnosť je prebytočným 

majetkom obce Košolná, ktorá môže slúžiť iba pre účely vlastníka garáže, ktorá je na pozemku 

postavená. 

za hlasovalo :            5 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

 

K bodu 10. „ Diskusia” 

 

Do diskusie nebol zahrnutý žiadny príspevok. 

 

K bodu 11. „Záver“ 

 

 Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.   

 

 

Zapisovateľka  zápisnice:  Lea Loučková 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 Mgr. Adam Kekelák   v. r. 

 

 Mgr. Zuzana Majkútová v. r. 

 

 

 

 

            v. r. 

             PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

              starosta obce 


