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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 

 konaného dňa 15.12.2021 

 

 

 Počet poslancov:  7 

 Prítomní:   4     

     Neprítomní:    3  ( Štefan Belica, Dušan Hornák, Mgr. Zuzana Majkútová) 

               

 

 Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 2/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Predaj pozemku – p. Šmidovič 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

K bodu 1. „Otvorenie“ 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starosta obce Mgr. Martin 

Bobok, nakoľko sa starosta obce ospravedlnil z pracovných dôvodov. Privítal a následne 

oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 97/2021: 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 p. Peter Novák. 

 

 

K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“ 

 

Zástupca starostu obce vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že uznesenia sa 

priebežne plnia. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  98/2021 : 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 

 

 

4. „Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovali poslanci návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Košolná č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetný návrh bol zverejnený na webovom sídle 

obce a zároveň na úradnej tabuli obce minimálne na 15 dní pred schvaľovaním. Po kratšej diskusii 

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie      č. 99/2021: Obecné zastupiteľstvo obce 

Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 2/2021 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

     za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 

K bodu 5. „Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č. 3/2021 o miestnom poplatku za 

rozvoj“ 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovali poslanci návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Košolná č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. Predmetný návrh 

bol zverejnený na webovom sídle obce a zároveň na úradnej tabuli obce minimálne na 15 dní pred 

schvaľovaním. Po kratšej diskusii Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 

100/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Košolná č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

     za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

      

 

K bodu 6. „Rozpočtové opatrenia” 

 

Pracovníčka obce p. Lea Loučková predložila a vysvetlila prítomným návrh rozpočtových 

opatrení č. 1 – 4 / 2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. K rozpočtovým 

opatreniam neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Po prerokovaní všetkých 

zmien Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 101/2021: Obecné zastupiteľstvo 

obce Košolná schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1 – 4 / 2021. 

 

za hlasovalo :  4 poslanci 

     proti hlasovalo : žiaden poslanec 

     zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

 

 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 15.12.2021                                

3 

 

K bodu 7. „Predaj pozemku – p. Šmidovič” 

 

P. Milan Šmidovič požiadal Obec Košolná o možnosť odkúpenia novovytvorených parciel č. 

304/13 o výmere 21 m2 a 304/14 o výmere 27 m2, ktoré ležia pred jeho rodinným domom, 

z dôvodu vysporiadania si svojej nehnuteľnosti a za účelom prístupovej cesty k jeho 

nehnuteľnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zo žiadosťou oboznámili a následne prijali 

uznesenie č. 102/2021 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie žiadosť 

o odkúpenie nehnuteľného majetku obce – pozemku doručenú dňa 16.09.2021 p. Milanom 

Šmidovičom a manželkou. 

 

K bodu 8. „Rôzne” 

 

8.1. Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. Zuzany 

Minarovičovej predložila a prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Košolná na I. polrok 2022 (neoddeliteľná príloha č. 2 tejto zápisnice) pracovníčka obce p. Lea 

Loučková. Po kratšej diskusii prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 

103/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Košolná na I. polrok 2022. 

 

    za hlasovalo :  4 poslanci 

    proti hlasovalo : žiaden poslanec 

    zdržal sa hlasovania : žiaden poslanec 

      

K bodu 8. „ Diskusia” 

 

Do diskusie nebol zahrnutý žiadny príspevok. 

 

K bodu 9. „Záver“ 

 

 Zástupca starostu obce Mgr. Martin Bobok poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil.   

 

 

Zapisovateľka  zápisnice:  Lea Loučková 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Adam Kekelák   ..........................v. r. ......................... 

 

Peter Novák     ..........................v. r......................... 

 

 

 

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

                    Mgr. Martin Bobok 

                  zástupca starostu obce 

 

Neoddeliteľné prílohy: 

1. Rozpočtové opatrenia č. 1 – 4 / 2021 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na I. polrok 2022  


