Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná
konaného dňa 24. 04. 2020
Počet poslancov:
Prítomní:
Neprítomní:

7
4
3 (Štefan Belica, Dušan Hornák, Peter Novák )

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Chodníky
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 1. „Otvorenie“
Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal
prítomných a oboznámil s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Proti
navrhnutému programu neboli vznesené žiadne pripomienky a obecné zastupiteľstvo obce Košolná
prijalo uznesenie č. 106 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva .
za hlasovalo :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslanci
žiaden poslanec
žiaden poslanec

K bodu 2. „Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice“
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce p. Hanu Dedáčkovú a za overovateľov zápisnice Mgr.
Martina Boboka a Mgr. Adama Kekeláka.
K bodu 3. „Kontrola plnenia uznesení“
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
K uzneseniu č.103 starosta obce informoval, že nám boli doručené 3 cenové ponuky na rekonštrukciu
chodníka v časti obce od kostola po cintorín.
K bodu 4. „Chodníky v obci“
Na chodník na „Panšulu“ vybavujeme stavebné povolenie, financovanie bude zabezpečené z
projektu cez Malokarpatské partnerstvo o.z.
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Najvýhodnejšia ponuka na rekonštrukciu chodníka v časti obce od kostola po cintorín je od
spoločnosti Dawax s.r.o., Suchá n/P vo výške 49.206,68 Eur s DPH. Cenovú ponuku konzultoval
starosta obce s p. Dušanom Hornákom predsedom stavebnej komisie. S jeho vyjadrením starosta
oboznámil poslancov. Podľa jeho názoru je cenová ponuka primeraná, môžeme ponuku prijať.
Odporúča, aby platby za práce boli realizované priebežne po zhotovení a poslednú tretinu ceny
vyplatiť až po dokončení a prevzatí diela. K tomuto názoru sa priklonili všetci prítomní poslanci.
Mgr. Zuzana Majkútová navrhla, aby sme ešte prehodnotili, v ktorej časti obce začneme
rekonštruovať chodník. Podľa jej názoru je chodník na hornom konci, t.j. od Hostinca u Božky po
Huljakových, t.j. súp.č.99 v horšom stave. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli, súhlasili
s názorom Mgr. Zuzany Majkútovej. Navyše táto časť chodníka je kratšia a bude to nižšia investícia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 107 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje
I.etapu rekonštrukcie chodníka v časti obce od súp.č. 98 po súp.č. 135.
za hlasovali :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslanci
žiaden poslanec
žiaden poslanec

Pri tejto príležitosti poslanci navrhli, aby betónové kocky, z ktorých sú momentálne zhotovené
chodníky, boli použité na spevnenie priekop pre rodinnými domami súp.č. 118 až 123, nakoľko sú tu
oslabené krajnice a hrozí, že sa časom odtrhnú. Aj podľa názoru starostu obce PhDr. Martina
Halaksu, PhD., je spevnenie krajníc naozaj potrebné, no len vydláždenie kockami postačovať nebude,
krajnice bude potrebné podbetónovať. Navrhuje spôsob spevnenia krajníc určiť po obhliadke.
S týmto návrhom poslanci súhlasili. Prijaté bolo uznesenie č. 108 : Obecné zastupiteľstvo obce
Košolná rozhodlo o spevnení krajnice cesty pred rodinnými domami súp.č. 118 – 123.
za hlasovali :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslanci
žiaden poslanec
žiaden poslanec

K bodu 5. „Rôzne“
5.1. Starosta obce Košolná PhDr. Martin Halaksa, PhD. predložil obecnému zastupiteľstvu návrh, na
podanie žiadosti o poskytnutie úveru z Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 80.000,00 €. Podľa
ponuky z Prima banky by sme tento úver splatili za 5 rokov pri výške splátky cca 1.500,00€ mesačne.
Z tohto úveru by sme financovali I.etapu rekonštrukcie chodníka, opravu strechy na tribúne na
ihrisku, pokryli vlastné zdroje na zbrojnicu a opravili cestu po kanalizácii za humnami. K návrhu sa
vyjadril Mgr. Igor Rábara. S čerpaním úveru súhlasí, no podľa jeho názoru, by sme vzhľadom na
momentálnu krízovú situácia, ktorá vznikla následkom opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu,
mali prehodnotiť výšku úveru. Všetkým prítomným poslancom predložil prognózu poklesu príjmov
našej obce podľa MFSR v závislosti od dĺžky trvania opatrení. Prognóza je priložená k zápisnici. Už
teraz môžeme predpokladať, že sa naplní scenár č.3, teda opatrenia budú trvať tri mesiace. Podľa
tohto scenára príde k poklesu HDP o 10 % čo by pre našu obec znamenalo pokles príjmov z výnosu
dane z príjmov fyzických osôb o 66.605,00 €. Mgr. Igor Rábara navrhuje, aby sme zatiaľ zobrali úver
vo výške 40.000 € a v prípade, že sa situácia zlepší, môžeme požiadať o zvýšenie úveru. Z tejto
čiastky by sme dokázali zaplatiť rekonštrukciu chodníka. Všetky investície naraz realizovať
nemusíme, rozhodneme sa podľa vývoja situácie. K predloženému návrhu sa postupne vyjadrili
všetci prítomní poslanci. S podaním žiadosti súhlasia, navrhujú výšku 50tis. Eur. Po vyhodnotení
momentálnej situácie, zvážení prognóz a prerokovaní všetkých návrhov a možností obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 109 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prijatie
terminovaného úveru vo výške 50.000,- Eur, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
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zapísaná v Obchodnom registri Okresnho súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L, na
investičné akcie obce za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
za hlasovali :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslanci
žiaden poslanec
žiaden poslanec

5.2. Mgr. Igor Rábara informoval obecné zastupiteľstvo a o prácach vykonaných DHZ. Zbrojnica je
vyprataná, všetok materiál je presunutý do klubovne DHZ a vozidlá preparkujú do areálu Plastprogresu. Môže sa začať s prístavbou zbrojnice.
Výbor DHZ prehodnotil rozpočet organizácie a rozhodol, že z čiastky schválenej na činnosť DHZ
môže obec 1.500,- € použiť na iné výdavky, nakoľko niektoré plánované akcie sa neuskutočnia.
Informoval tiež, že z dotácie 3.000,- €, ktorú DHZ dostal z MV SR, nakúpili už ochranné
prostriedky, rúška a rukavice pre zásahové družstvo. V prípade ak je so strany obce záujem
o dezinfekciu verejných priestorov a objektov zakúpia postrekovač. Raz týždenne by hasiči
dezinfikovali detské ihrisko, lavičky a zábradlia na ihrisku, detské ihrisko pri bytovkách, autobusové
zastávka a podľa potreby aj ďalšie priestory. Takúto ponuku poslanci uvítali a nákup postrekovača
odporučili.
5.3. Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. informoval poslancov o možnosti odpredaja
pozemkov pod bytovkami č. 50, 51, 52. Záujem o odkúpenie prejavili viacerí vlastníci bytov v týchto
bytovkách. Starosta obce navrhol predať aj pozemky pod garážami pri bytovkách, prípadne aj ďalšie
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce a využívajú ich súkromné osoby. Mgr. Igor Rábara
konštatoval, že voči predaju pozemkov pod bytovkami námietky nemá, no predaj pozemkov pod
garážami je podľa neho nepraktický, keďže tam majú garáže aj obyvatelia nájomných bytov aj
niektorí občania, ktorí na bytovkách nebývajú. Nie je si istý, že títo budú mať záujem o odkúpenie
pozemku. Obec dá zamerať pozemky pod garážami a zistí vlastníkov garáží a prevode prípadne
odpredaji bude rozhodovať na ďalšom zasadnutí za prítomnosti verejnosti. Po prerokovaní návrhov
a pripomienok zo strany poslancov obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 110 : Obecné
zastupiteľstvo obce Košolná odporúča začať s úkonmi na prípravu odpredaja pozemkov pod
bytovkami č. 50, 51 a 52 to sú parcely číslo 1108/9, 1108/6 a 1110/2.
za hlasovali :
proti hlasovalo :
zdržal sa hlasovania :

4 poslanci
žiaden poslanec
žiaden poslanec

K bodu 6. „Diskusia“
Nebol prihlásený žiadny príspevok.
K bodu 7. „Záver“
Starosta obce Košolná PhDr. Martin Halaksa, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Hana Dedáčková
Overovatelia zápisnice :
Mgr. Martin Bobok

..........................................

Mgr. Adam Kekelák ..........................................

PhDr. Martin Halaksa, PhD
starosta obce
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