
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 6 

zo 6. plánovaného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 04.05.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

• Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za r. 2019  
• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za r. 2019  

• Plnenie rozpočtu 1 - 3/2020, rozpočtové opatrenie č. 2 
• Prerokovanie žiadosti o záväzné stanovisko 

• Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 2/2007  
• Prerokovanie žiadosti spoločnosti ANIMAPHARM s.r.o., lekáreň v obci  
• Rôzne 

 
- Žiadosť – Súkromné kaderníctvo Iveta – Iveta Majerská 
- Návrh na zrušenie vyplácania odmeny poslancom OZ a starostovi obce 
- Použitie rezervného fondu obce 

 
 

I. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. I 

            Schvaľuje:  

a)  overovateľov zápisnice: p. Martina Gažiho a p. Mariána Majera. 
b)  návrhovú komisiu: Mgr. Ivanu Švolikovú, PhD., Mgr. Máriu Hlavovú a p. Mariána Valacha. 
 
 

II. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. II 

            Schvaľuje:  

Program zasadnutia. 

 

III. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. III 

           Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Kozárovce za  r. 2019. 



IV. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. IV 

            Schvaľuje:  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad a použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 81 399,34 EUR. 

 

V. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. V 

            Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu za 1 – 3/2020. 

 

VI. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. VI 

            Schvaľuje:  

Rozpočtového opatrenie č. 2/2020. 

 

VII. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. VII 

            Schvaľuje:  

Záväzné stanovisko k stavbe LE Kozárovce – Staré vinice – VNK-TS-NNK, podľa predloženej 
žiadosti od Petra Fabiana, v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a.s. so sídlom Čuleňova 6, 
Bratislava 

 

VIII. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. 
VIII 

            Schvaľuje:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce podľa VZN č. 2/2007 pre FK TJ 
Lokomotíva Kozárovce podľa predloženej žiadosti vo výške 9 000 EUR. 



IX. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. IX 

            Schvaľuje:  

Nájomné pre spoločnosť ANIMAPHARM, s.r.o. vo výške 100,00 EUR za predmet nájmu od 
01.04.2020 do 31.03.2021. 

 

X. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. X 

            Schvaľuje:  

Odpustenie nájmu pre Súkromné kaderníctvo Iveta – Iveta Majerská za mesiac apríl 2020 a máj 2020. 

 

XI. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. XI 

            Uznieslo sa:  

Na zrušení vyplácania odmien za výkon funkcie poslancom OZ od 01.06.2020 do 31.12.2020. 

 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. XII 

            Uznieslo sa:  

Že starostovi obce od 01.06.2020 do 31.12.2020 prislúcha iba základný plat bez navýšenia v zmysle 
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest. 

 

XIII. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. 
XIII 

            Schvaľuje:  

Použitie rezervného fondu obce vo výške 9 094,71 EUR na krytie výdavkov spoluúčasti obce pre 
projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce“. 



XIV. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. 
XIV 

            Schvaľuje:  

Použitie rezervného fondu obce vo výške 5 584,00 EUR na krytie výdavkov spoluúčasti obce pre 
projekt „Rekonštrukcia hracej plochy v areáli futbalového štadióna“. 

 

XV. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce na 6. plánovanom zasadnutí dňa 04.05.2020 uznesením č. XV 

            Schvaľuje:  

Použitie rezervného fondu obce vo výške 6 669,58 EUR na krytie výdavkov obce do rekonštrukcie 
majetku obce v prevádzke Espresso Café. 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                            starosta obce 


