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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 06.05.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   6   Neprítomní: 1 ( Štefan Belica) 

                 

 

 Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Výstavba chodníkov 

5. Financovanie aktivít v obci 

6. Schvaľovanie – zámer predaja majetku/pozemky pod garážami bytových domov/ 

7. Schvaľovanie – predaj majetku/parc. č. 304/9 o výmere 23 m2/- p. Hrubalová  

8. Schvaľovanie – predaj majetku/parc. č. 308/3 o výmere 7 m2/- p. Gromová  

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.  15/2021 : 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 bola určená zamestnankyňa obecného úradu p. 

Mária Izakovičová  a za overovateľov zápisnice  Mgr. Martin Bobok  a p. Dušan Hornák. 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  16/2021 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie 

na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

   

     za hlasovalo :  6 poslancov 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 
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K bodu 4. „ Výstavba chodníkov v obci “ 

 

Starosta obce predniesol prítomným návrh na dobudovanie chodníkov v obci. Zároveň vyzval 

poslancov, aby oslovili stavebné firmy, vhodné na tieto práce. Cenové ponuky treba predložiť do 

23.05.2021.         

 

 

K bodu 5. „ Financovanie aktivít v obci “ 

 

Starosta obce informoval prítomných, že Obec Košolná nemá dostatočné finančné prostriedky na 

dobudovanie chodníkov v obci z vlastných zdrojov. Navrhuje vzatie úveru vo výške 120 000,- €, 

ktorým by sa pokrylo financovanie chodníkov a to v smere od kostola po cintorín, od obchodu po 

bytový dom s. č. 235 a dokončenie stavebných prác na  požiarnej zbrojnici. Starosta obce 

navrhuje vzatie úveru v čo najkratšom termíne, nakoľko podľa prognóz predpokladá výrazné 

zvýšenie cien  stavebného materiálu. Zároveň navrhuje financovanie splátok úveru z rozdielu 

nájomného na bytovom dome s. č. 204 a splátok ŠFRB, aby do budúcnosti nebol zaťažovaný 

obecný rozpočet. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č.  17/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo 

obce s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške 120 000,- EUR, ktorý poskytne Prima banka 

Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, 

IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na investičné akcie schválené obecným zastupiteľstvom 

za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  

 

                za hlasovalo :             5 poslancov 

     proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : 1 poslanec        ( p. Dušan Hornák) 

 

 

K bodu 6. „Schvaľovanie – zámer predaja majetku /pozemky pod garážami bytových 

domov” 

 

Na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva bol viackrát prerokovaný zámer obce 

o odpredaj pozemkov ležiacich pod garážami pri bytových domoch. Po kratšej diskusii pristúpili 

poslanci Obecného zastupiteľstva k hlasovaniu o konkrétnych uzneseniach. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 18/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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 
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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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 19/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Gracián Lukačovič st., bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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 
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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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 21/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 22/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Vandák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 23/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Anna Holovičová Balciráková, bytom Košolná 50, 919 01  

Suchá nad Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 24/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Igor Haršány, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivana Haršányová, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 
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    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 25/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 1107/17 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Igor Haršány, bytom Košolná 50, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivana Haršányová, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 26/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Peter Kulich, bytom Košolná 48, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 27/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Martin Zachar, bytom Košolná 215, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 28/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Milada Brázdovičová, bytom Horné Orešany 520, 919 03 Horné 

Orešany, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 29/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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 
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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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Daniela Bučeková, Košolná 213, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 30/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Daniel Šimončič, Košolná 215, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 31/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Helena Mészárošová, Košolná 52, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 32/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 1110/7 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: firma FINCORA s.r.o., Košolná 209, 919 01, IČO: 36277886, v 

zastúpení Mgr. Igor Rábara. 

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 : 1 poslanec  (Mgr. Igor Rábara) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 33/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 1110/8 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: firma FINCORA s.r.o., Košolná 209, 919 01, IČO: 36277886, v 

zastúpení Mgr. Igor Rábara. 

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 : 1 poslanec  (Mgr. Igor Rábara) 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 34/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Peter Vanák, bytom Košolná 213, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 35/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Ľubica Rosypalová, bytom Košolná 215, 919 01 Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 36/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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 
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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. 1110/11 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Milan Hergott, bytom Košolná 74, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manželka Ivona Hergottová, bytom Košolná 74, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 37/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 38/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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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Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Tomáš Ševčík, bytom Košolná 213, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 39/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Jozef Bejdák, bytom Košolná 50, 919 01  Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 40/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Dana Lukačovičová, bytom Košolná 215, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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

postavená. 

za hlasovalo :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 41/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Miriam Fridrichová, bytom Košolná 214, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 42/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Kamila Šulecová, bytom Košolná 2, 919 01 Suchá nad Parnou, 

štátny občan SR a manžel Peter Šulec, bytom Košolná 214, 919 01  Suchá nad Parnou, štátny 

občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 43/2021: 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 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. 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Monika Mináriková, bytom Košolná 51, 919 01  Suchá nad 

Parnou, štátny občan SR. 

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 :            6 poslancov 

    proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec   

 

 

K bodu 7. „ Schvaľovanie – predaj majetku /parc. č. 304/9 o výmere 23 m2/ - p. Hrubalová” 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili poslanci OZ zámer predaja 

majetku – pozemok, parc. č. 304/9 o výmere 23 m2. Zámer bol v súlade zo zákonom zverejnený 

na úradnej tabuli obce a zároveň na webovom sídle obce najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu majetku. Následne pristúpili poslanci OZ k hlasovaniu o prevode predmetného majetku. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 44/2021:  

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 Barborou Hrubalovou, rod. Kohajdová, nar. 15.08.1988, r.č. 885815/7627, 

trvale bytom Ulica Slnečná 985/66, 917 01  Trnava, štátny občan SR ako kupujúcim, 

predmetom ktorej  je prevod  Geometrickým plánom č.  5/2020, ktorý vyhotovil dňa 31.01.2020 

Ing. Mário Horváth – GEODET, Čajkovského 29, 917 08  Trnava, IČO: 41 975 766 úradne 

overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor  dňa 27.02.2020 pod číslom 

G1 206/2020 novovytvorenej parcely registra „C“ KN – parc. č. 304/9 o výmere 23 m2, 

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

Košolná, kat. úz. Košolná, vytvorenej a oddelenej z Parcely registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape ako parc. č. 304/1 o výmere 10325 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500 pre okres 

Trnava, obec Košolná, kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve a to za 

kúpnu cenu € 45,- / 1 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 06.05.2021                                

15 

 

 

Dôvodom hodným  osobitného   zreteľa  je  skutočnosť,  že  uvedená   nehnuteľnosť v stave, 

v akom sa v súčasnosti nachádza  je pre obec Košolná vzhľadom na tvar a rozmery 

nevyužiteľná; je nepretržite a v dobrej viere užívaná a obhospodarovaná od roku 2008 

vlastníkom susediacich pozemkov zapísaných na LV č. 334; predmetný pozemok nemá reálnu 

možnosť účelného a zmysluplného využitia a nie je ho možné charakterizovať ako budúci 

možný stavebný pozemok z dôvodu jeho tvaru a rozmerov.  

 

                      za hlasovalo :     6 poslancov 

       proti hlasovalo :          žiaden poslanec 

       zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 K bodu 8. „Schvaľovanie – predaj majetku /parc. č. 308/3 o výmere 7 m2/ - p. Gromová” 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili poslanci OZ zámer predaja 

majetku – pozemok, parc. č. 308/3 o výmere 7 m2. Zámer bol v súlade zo zákonom zverejnený 

na úradnej tabuli obce a zároveň na webovom sídle obce najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu majetku. Následne pristúpili k hlasovaniu o prevode predmetného majetku. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná prijalo uznesenie č. 45/2021:  

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 p. 

Zuzananou Gromovou, bytom V. Clementisa 53, 917 01 Trnava, štátny občan SR ako 

kupujúcim, predmetom ktorej  je prevod  Geometrickým plánom č.  199/2020, ktorý vyhotovil 

dňa 03.12.2020 Ing. Jozef Fančovič – GEODET, Naháč 139, 919 06 Naháč, IČO: 35 402 997, 

úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor  dňa 09.12.2020 pod číslom G1-

1748/2020 novovytvorenej parcely registra „C“ KN – parc. č. 308/3 o výmere 7 m2, druh 

pozemku : zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcej sa v okrese Trnava, v obci Košolná, 

kat. úz. Košolná, ktorú má obec Košolná vo výlučnom vlastníctve a to za kúpnu cenu € 45,- / 1 

m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Dôvodom hodným  osobitného   zreteľa  je  skutočnosť,  že  uvedená   nehnuteľnosť v stave, 

v akom sa v súčasnosti nachádza  je pre obec Košolná vzhľadom na tvar a rozmery nevyužiteľná; 

je bezprostredne susediaci s pozemkom záujemcu a predmetný pozemok nemá reálnu možnosť 

účelného a zmysluplného využitia a nie je ho možné charakterizovať ako budúci možný stavebný 

pozemok z dôvodu jeho tvaru a rozmerov.  

 

                     za hlasovalo :            6 poslancov 

     proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

K bodu 9. „ Rôzne ” 

 

9.1. Odvodňovací kanál : 

 

Pán Milan Hergott sa informoval o možnosti vybudovania odvodňovacieho kanála  smerom od 

bytových domov  cez uličku „ Na vršku ”. 
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Starosta obce oboznámil prítomných, že s vybudovaním odvodňovacieho kanála v tejto časti 

obce sa v budúcnosti uvažuje. Práce budú spojené s Revitalizáciou vnútrobloku s prvkami zelenej 

infraštruktúry. 

 

9.2. Zámena pozemkov : 

 

Starosta obce informoval prítomných so žiadosťou p. Mareka Borisa o zámenu  pozemkov medzi 

obcou a p. Marekom Borisom. Starosta pripomenul, že vyššie spomínanou zámenou, by obec 

získala prístupný pozemok na parcelu, ktorá by v budúcnosti slúžila ako zberný  dvor.   

Z dôvodu bližšej špecifikácie zamieňaných pozemkov navrhuje Obecné zastupiteľstvo, aby sa 

žiadosť p. Mareka Borisa presunula k prerokovaniu na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

9.3. ÚPNO Košolná: 

 

Starosta obce navrhol, aby sa poľná cesta  od rodinného domu s. č. 104 – p. Roman Hudek  

v smere po cestu na  „lúčny most”  zahrnula do ÚPNO, ako miestna  komunikácia. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  46/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

schvaľuje nasledovnú požiadavku obce o zmenu územného plánu, ktorá bude tvoriť predmet 

riešenia novej zmeny územného plánu: 

- Vyčleniť územie na parcele č. 366 na miestnu komunikáciu 

 

                     za hlasovalo :            6 poslancov 

     proti hlasovalo :         žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

9.4. Nájomná zmluva s PD : 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemkov 

medzi Obcou Košolná a Poľnohospodárskym družstvom Košolná-Dlhá za podmienky, že PD 

Košolná-Dlhá uvoľní Obci Košolná pozemky potrebné na vybudovanie odvodňovacieho kanála 

do potoka. Poslanci OZ navrhujú, aby bola zmluva uzatvorená na dobu päť rokov. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47/2021 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemkov medzi Obcou Košolná a PD Košolná – 

Dlhá na dobu trvania päť rokov. 

 

                    za hlasovalo :            6 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.   
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Zapisovateľka  zápisnice:  Mária Izakovičová 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 Mgr. Martin Bobok   v. r. 

 

 Dušan Hornák                       v. r. 

 

 

 

 

 

 

          ......................v. r...................... 

             PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

              starosta obce 


