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Zápisnica 

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 10.07.2020 

Bod  1        Otvorenie zasadnutia 

V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov 

predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce otvoril 7. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 

privítal všetkých prítomných. 

P. starosta za zapisovateľku určil p. Máriu Považanovú.  

Konštatoval, že na 7. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov,  preto vyhlásil OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Počet prítomných poslancov:  6 

Ospravedlnili sa: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová a p. Marián Valach – budú meškať.     

P. Marián Majer sa rokovania nezúčastní – pracovné záležitosti. 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Máriu Hlavovú, a Ing. Dominiku Skačanovú 

Za členov návrhovej komisie: p. Martina Gažiho  Mgr. Ivanu Švolikovú PhD. a Ing. Janu 

Mrázovú. 

Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 6 poslancov.  

 

           za: 6                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 

 

Pre rokovanie 7. riadneho zasadnutia OZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý bol 

uvedený v pozvánke. Spýtal sa, či má niekto voči predloženému programu  pozmeňujúce, 

alebo doplňujúce návrhy. Nemal nikto. 

Za schválenie  programu:  

 

           za: 6                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. II. 

 
 

Bod  2        Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia 

Ing. Milan Obický, hl. kontrolór obce, oboznámil prítomných s plnením uznesení  

z predchádzajúceho zasadnutia. 6. – riadne zasadnutie sa konalo 04.05.2020. Materiál tvorí 

prílohu č. 1. 

P. starosta poďakoval Ing. Milanovi Obickému a vyzval prítomných k otázkam. Otázky nemal 

nikto. 

 



OZ – berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

           za: 6                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III.  

 

 

Bod  3        Správa o činnosti obecnej rady 

Mgr. Ivana Švoliková, zástupkyňa starostu obce predniesla správu o činnosti obecnej rady.    

Správa tvorí prílohu  č. 2. 

P. starosta poďakoval za prednesenie správy. Poznamenal, že väčšinou bodov zo správy OR 

sa budeme dnes ešte zaoberať. Vyzval prítomných k otázkam. Otázky nemal nikto. 

 

OZ – berie na vedomie Správu o činnosti obecnej rady. 

 

           za: 6                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 

 

Počet poslancov 7 – prišiel p. Marián Valach. 

 

 

Bod  4        Správa o činnosti komisie finančnej, plánovacej, obchodu  

  a služieb 

P. Martin Gaži, poslanec a člen  finančnej komisie – predložil správu, ktorá tvorí prílohu č. 3.  

 

Počet poslancov 8 – prišla JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová. 

  

P. starosta vyzval k otázkam a pripomienkam. Otázky a pripomienky nemal nikto. 

 

OZ – berie na vedomie Správu o činnosti komisie finančnej, plánovacej, obchodu a služieb. 

         za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 

 

 

Bod  5        Správa o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych 

  vecí  a zdravotníctva 
 

Mgr. Ivana Švoliková PhD., predsedníčka komisie predniesla správu o činnosti komisie, ktorá 

tvorí prílohu č. 4. 

P. starosta poďakoval za prednesenie správy.  

 

OZ – berie na vedomie Správu o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí   

a zdravotníctva. 

 

        za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI. 

 



Bod  6        Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného   

                    poriadku a životného prostredia 
 

P. Marián Valach, predseda komisie predniesol ústnu správu o činnosti komisie. Uviedol, že 

vzhľadom na COVID 19 komisia zasadala 1x a to 02.07.2020. Na zasadnutí oboznámil 

s programom a hlavným bodom, ktorý sa týkal územného plánu obce Kozárovce – lokalita 

priehrada. Uviedol, že komisia odporučila územný plán obce Kozárovce ponechať bez zmien.  

 

OZ – berie na vedomie Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného   

 poriadku a životného prostredia. 

 

          za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII. 

 

 

Bod 7        Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu 
 

JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová – zasadnutie komisie sa uskutočnilo 12.06.2020. Týkalo 

sa otvárania obálok majetkového priznania, ktoré boli doručené v riadnej stanovenej lehote 

a týkalo sa to starostu obce Ing. Bystríka Ižolda a bývalého starostu obce Ing. Jozefa Majera. 

Komisia skonštatovala, že doručené majetkové priznania spĺňali zákonom prislúchajúce 

náležitosti.    

 

OZ – berie na vedomie Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

          za: 8                   proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII. 

 

 

Bod  8       Správa o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom 

  roku 2019 / 2020 

 
P. starosta, vyzval Mgr. Ivanu Švolikovú PhD. – k predneseniu správy o výsledkoch a činnosti 

ZŠ s MŠ Kozárovce v šk. r. 2019/2020.  Správa je z dvoch častí. A to správa ZŠ a MŠ. 

Prečítala  správu.   Celý materiál tvorí prílohu č. 5. 

P. starosta poďakoval a otvoril priestor pre otázky. 

 

Mgr. Martina Holečková – bolo by dobré, aby sme dostali správu dopredu, aby bola možnosť 

preštudovať si ju. Mal by tu byť p. riaditeľ Mgr. Richard Demian. 

P. starosta – p. riaditeľ nemohol prísť, preto čítala správu predsedníčka školskej rady, 

zabezpečíme správu vopred. 

Ing. Jana Mrázová – máte pomocných pedagógov. Ako po skončení projektu? 

Mgr. Ivana Švoliková PhD. – bude nový projekt. 

Ing. Jana Mrázová – ako hodnotíte žiakov, posielali ste prihlášky na stredné školy 

elektronicky? 

Mgr. Ivana Švoliková PhD. – elektronicky a prípravu žiakov uvidíme v septembri. 

 

 



OZ – berie na vedomie Správu o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 

2019 / 2020. 

 

           za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX. 

 

 

Bod  9        Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného  

  kontrolóra na II. polrok 2020 
                     

Ing. Milan Obický, hlavný kontrolór obce Kozárovce uviedol, že návrh bol zverejnený na 

úradnej tabuli a bol všetkým zaslaný.  Plán je rozdelený do štyroch častí s ktorými prítomných 

bližšie oboznámil.  Prečítal návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Materiál tvorí prílohu č. 6. 

 

P. starosta dal hlasovať za  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

1. Schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na II. polrok 2020. 

2. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu kontrol na II. polrok 2020. 

 

           za : 8                     proti: 0                     zdržal sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 

 

 

Bod  10        Prerokovanie možnosti zmeny územného plánu obce Kozárovce 
                     

Ing. Bystrík Ižold – starosta obce privítal predsedu Poľnohospodárskeho družstva Kozárovce, 

predsedu Rybárskeho zväzu Levice a majiteľov pozemkov. 

P. starosta – máme doručené žiadosti, kde je požiadavka stavať chatky a drobné stavby pri 

priehrade. Keďže je to extravilán, je potrebné schválenie zmeny územného plánu obce. 

Žiadostí je viac. Preto musíme prerokovať, či schválime zmenu územného plánu – týka sa 

lokality pri priehrade, alebo ponecháme ÚPN ako je teraz, čiže bez zmien. Komisia územného 

plánu verejného poriadku a životného prostredia a OR odporúča územný plán ponechať bez 

zmien. 

 

Do diskusie sa zapojili: 

p. Hamran – rybársky zväz 

p. Sitár – majiteľ pozemku 

p. Šimeg – majiteľ pozemku 

p. Repiský – predseda poľnohospodárskeho družstva 

p. Sághy – majiteľ pozemku 

 

Mgr. Martina Holečková – poslanecký návrh – zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude 

tomuto problému venovať. 

 



OZ – schvaľuje poslanecký návrh Mgr. Martiny Holečkovej a to vytvoriť pracovnú skupinu 

pozostávajúcu zo zástupcu obce Kozárovce, rybárskeho zväzu, poľnohospodárskeho družstva 

a majiteľov pozemkov. Zasadnutie pracovnej skupiny uskutočniť do 31.08.2020. 

 

           za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 

 

Počet poslancov 7 - odišla Mgr. Martina Holečková. 

 

 Žiadosť p. Alan Sághy 

 

- Stavba novej trafostanice (v lokalite Pustá hora) 

- Ťahanie kábla pozdĺž cesty smerom k stavbe p. Vígha 

 

Do diskusii sa zapojil p. Martin Gaži. 

 

OZ – schvaľuje zámer realizácie stavby LE Kozárovce na vlastné náklady v lokalite priehrada 

pre pána Alana Sághyho v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. 

 

           za: 5                    proti: 0               zdržalo sa: 2 

Zdržali sa Mgr. Mária Hlavová a JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 

 

 

Bod  11        Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných nehnuteľností 
                     

P. starosta – do tohto bodu som zhrnul niekoľko žiadostí, ktoré sa týkajú prenájmu. 

 

 Žiadosť o odpustenie nájmu – Zuzana Fülopová 

 

Žiada o odpustenie nájmu, má prevádzku v PFO Kozárovce 103 – stávkovú kanceláriu. Žiada 

za mesiac marec a apríl 2020. Tento bod sme prerokovávali aj na finančnej komisii a Obecnej 

rade. Odporučili schváliť alikvótnu časť ( zatvorené od 14.03.2020 do 22.04.2020 ). Materiál 

tvorí príloha č. 7. 

 

OZ – schvaľuje odpustenie nájmu pre Zuzanu Fülopovú za obdobie od 14.03.2020                

do 22.04.2020. 

 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 

 

 Žiadosť o prenájom obecného bytu – Ľuboslav Klein 

 

Pán Ľuboslav Klein nás požiadal o prenájom obecného bytu. Jedná sa o byt, ktorý mal byť pre 

p. Valentínyovú. ( bytovka s.č. 1010 ). Nakoľko v súčasnosti nemá záujem sa do neho 

presťahovať, je tu možnosť jeho prenájmu. Tento bod sa prerokovával aj na finančnej komisii 

a obecnej rade a tá odporučila schváliť. A to od 01.08.2020.  



Výška nájmu – 165 €/mesiac + energie. Bolo by to na dobu neurčitú. Podmienky sa zapracujú 

do zmluvy. Materiál tvorí prílohu č. 8. 

OZ – schvaľuje Žiadosť p. Ľuboslava Kleina o prenájom obecného bytu, výška nájmu         

165 € / mesiac + energie s účinnosťou od 01.08.2020, na dobu neurčitú. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 

 

 Žiadosť o zrušenie nájmu – Marián Orolín 

 

P. Marián Orolín Nás požiadal o zrušenie nájmu v PFO Kozárovce č. 103. Jedná sa o priestor, 

ktorý sa prenajíma ako skladový priestor, konkrétne č. 1.40 a 1.41. Žiadosť príloha č. 9. 

Obecná rada odporučila schváliť ku dňu 31.07.2020. 

OZ – schvaľuje Žiadosť o zrušenie nájmu v PFO Kozárovce č. 103, nebytový priestor  č. 1.40 

a 1.41 doručenú od p. Mariána Orolína s ukončením nájmu k 31.07.2020. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 

 

 Žiadosť o prenájom kancelárskeho priestoru v PFO č. 103 Kozárovce – LUMA – 

SK, spol. s r.o. 

 

Jedná sa o priestor 1.40 a 1.41 v PFO Kozárovce č. 103. Je to priestor, ktorý sa uvoľní          

po p. Mariánovi Orolínovi. Priestor chcú využívať ako kanceláriu. Chcú tam urobiť 

rekonštrukciu na vlastné náklady. Práce by zrealizovali v mesiaci júl a august. Ponúkajú 

nájom 1000€ ročne. Žiadosť tvorí prílohu č. 10. 

OZ – schvaľuje Žiadosť o prenájom kancelárskeho priestoru č. 1.40 a 1.41 v PFO Kozárovce   

č. 103 doručenú od LUMA SK, spol. s r.o. s účinnosťou od 01.08.2020 vo výške ročného 

nájmu podľa VZN + samostatné energie. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 

 

 Prerokovanie zmlúv doručených od Anny Zemkovej st. a Anny Zemkovej ml. 

 

P. Anna Zemková st. (obchod s chovateľskými potrebami ), nás žiada o ukončenie resp. 

zrušenie zmluvy č. 4/2014. príloha č. 11. Obchod s chovateľskými potrebami chce prevziať 

a prevádzkovať jej dcéra Anna Zemková, ktorá nám zaslala žiadosť o prenájom nebytového 

priestoru – príloha č. 12. S p. Annou Zemkovou st. by sme ukončili zmluvný vzťah ku 

31.07.2020 a následne s Annou Zemkovou ml. by sme uzavreli zmluvu od 01.08.2020. 

 



OZ – schvaľuje Žiadosť o zrušenie zmluvy č. 4/2014 o ukončenie nájmu dohodou,  doručenú 

od p. Anny Zemkovej st., prevádzka chovateľské potreby v Kozárovciach č. 687 ku dňu 

31.07.2020. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVII. 

 

OZ – schvaľuje Žiadosť o prenajatie nebytového priestoru doručenú od p. Anny Zemkovej 

ml. k prevádzkovaniu chovateľských potrieb v priestore Kozárovce č. 687 za rovnakých 

podmienok ako u p. Anny Zemkovej st.,  s účinnosťou od 01.08.2020. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVIII. 

 

 Žiadosť o prenájom priestorov – Patrik Valentíny 

 

P. Patrik Valentíny nám zaslal žiadosť o prenájom priestorov v bývalých priestoroch potravín 

DUO Podseník, Kozárovce č. 496 a to za účelom otvorenia fastfoodovej prevádzky. Plánuje 

otvoriť od 01.08.2020. Žiadosť tvorí prílohu č. 13. Predný priestor vo vnútri chce využiť na 

sedenie a zadný priestor ako sklad, prípravovňa, 2xWC. Musí tam urobiť nejaké úpravy 

Nájom by tam bol 300 €/mesiac + energie. 

OZ – schvaľuje Žiadosť o prenájom nebytových priestorov doručenú od p. Patrika 

Valentínyho, za účelom otvorenia fastfoodovej prevádzky na adrese Kozárovce č. 496, 

mesačný nájom 300,-€ + energie s účinnosťou od 01.08.2020. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIX. 

 

Bod  12       Plnenie rozpočtu 1 – 5/2020, rozpočtové opatrenie č. 3 
 

P. starosta – informoval prítomných o plnení rozpočtu za 01 – 05/2020 a s rozpočtovým 

opatrením č. 3/2020. Materiál je prehľadne tabuľkovo spracovaný.  Materiál Vám bol zaslaný. 

Prečítal a vysvetlil jednotlivé kapitoly, percentuálne plnenie a hlavne zmeny. Materiál tvorí 

prílohu č. 14. 

 

P. starosta dal hlasovať za  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach: 

1. Berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu za obdobie 01– 05/2020. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa predloženého návrhu. 

 

 za: 7                     proti: 0               zdržalo sa: 0 

 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XX. 

 



Bod  13       Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o organizovaní miestneho 

  referenda 
 

P. starosta – Materiál Vám bol zaslaný. Je vyvesený v úradnej tabuli. Mali ste možnosť 

preštudovať si ho. Ja som to konzultoval aj s našim právnikom Mgr. Pirošíkom. Pripomienky 

zapracujeme. Materiál tvorí prílohu č. 15. 

OZ – sa uznáša na VZN č. 1/2020 o organizovaní miestneho referenda podľa predloženého 

návrhu so zapracovaním pripomienky Mgr. Pirošíka. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXI. 

 

 

Bod  14       Prerokovanie  návrhu VZN č. 2/2020 o škole a školských  

  zariadeniach v obci Kozárovce 
 

P. starosta – oboznámil prítomných s uvedeným VZN č. 2/2020. Najviac zmien sa týka 

školskej jedálne. Materiál Vám bol zaslaný, tvorí prílohu č. 16. VZN bude doplnené 

o stravovanie pre dôchodcov. Cena za jeden obed bude 3,50 Eur vrátane obalu. Rozvoz 

zabezpečí JDS. 

P. Martin Gaži – máme informácie, koľko ľudí má záujem? 

Mgr. Mária Hlavová – zatiaľ 10 ľudí, môže sa dať oznam do rozhlasu, kto má záujem. 

OZ – sa uznáša na VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach podľa predloženého 

návrhu vrátane doplnenia bežné stravovanie pre dôchodcov v cene 3,50 €/obed. 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXII. 

 

 

Bod  15       Interpelácie 
P. starosta – v zmysle zákona o obecnom zriadení prítomných oboznámil, že do začiatku 

rokovania neboli na obec doručené žiadne interpelačné príspevky. Na rokovaní tiež 

interpelácie neodzneli. 

  

 

Bod  16       Rôzne 

 
 Žiadosť o povolenie usporiadať tanečnú zábavu – Vincent Pivarči 

 

P. starosta –  bola nám doručená žiadosť o povolenie usporiadať tanečnú zábavu v Motoreste 

Stop, ktorá sa má uskutočniť 18.07.2020 so začiatkom o 19.00 hod. a predpokladaným 

ukončením o 04.00 hod. Príloha č. 17. 

 

 



OZ – schvaľuje Žiadosť p. Vincenta Pivarčiho usporiadať tanečnú zábavu dňa 18.07.2020 so 

začiatkom o 19.00 hod. a predpokladaným ukončením o 04.00 hod, podľa predloženého 

návrhu.  

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIII. 

 

 Žiadosti ZŠ s MŠ Kozárovce 

 

P. starosta –   boli nám doručené dve žiadosti. Jedna o schválenie vyradenia DHM z inventára 

školy – príloha č. 18 a Návrh na vyradenie učebníc – príloha č. 19. 

 

OZ – schvaľuje  vyradenie DHM z inventára školy a vyradenie učebníc podľa predložených 

návrhov doručených od ZŠ s MŠ Kozárovce. 

 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIV. 

 

 Miestna akčná skupina „Požitavie – Širočina“ 

 

P. starosta – Na valnom zhromaždení MAS Požitavie - Širočina, ktorého sme členom sa 

dohodlo o finančnej podpore a to z dôvodu meškajúcich platieb zo štátu. Ako obec platíme 

členský poplatok 200 €/rok. Požiadali obce požičať návratne 650,-€ do konca roka 2020, aby 

sa prefinacovali mzdové náklady zamestnancov kancelárie MAS-ky. Cez MAS podávame 

projekty a bolo by na škodu, aby sa kancelária zavrela. Bude uzavretá zmluva o pôžičke 

medzi obcou a MAS. Zmluva je na kontrole u právnika. 

 

OZ – schvaľuje bezúročnú pôžičku vo výške 650,-€ pre Občianske združenie pre rozvoj 

mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ s návratnosťou do 31.12.2020. 

 

           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXV. 

 

 

Bod  18       Diskusia 

 
Do diskusie sa zapojili: 

 

P. Karol Hitka – obdržal spis - štátny stavebný dohľad na jeho meno. 

P. starosta – uvedené nepatrí do zastupiteľstva, je to prenesený výkon štátnej správy. 

 

P. starosta – v cintoríne máme vysadený tys – 70 kusov. Bolo to riešené cez projekt Zelené 

obce. Všetky vyschli, čakám na vyjadrenie. Reklamáciu sme už poslali. 

 

Mgr. Mária Hlavová – chcem sa spýtať, vodozádržné na Brôdku. 

P. starosta – vysvetlil možnosti úprav na Brôdku. 

 



Mgr. Mária Hlavová – veľa poškodených lavičiek na námestí. 

P. starosta – dáme opraviť. 

Ing. Jana Mrázová – lavičky aj do iných častí Kozároviec. 

P. starosta – máme už nachystané lavičky, budú distribuované do obce. 

P. Martin Gaži – kanalizácia verej. obstarávanie, výmery k chodníkom. 

P. starosta – budúci týždeň bude vyhlásené a aj GP k chodníkom budem mať budúci týždeň. 

Ing. Jana Mrázová – v akej vízii cesta ku kostolu – oprava. 

P. starosta – skúsime podať cez projekt MAS-ky a keď nie, budúci rok z vlastných zdrojov. 

P. Martin Gaži – participatívny rozpočet. 

P. starosta – 20.7. bude verejná prezentácia. 

Mgr. Ivana Švoliková PhD. – p. Šusták, beh. 

P. starosta – predpoklad je 29.08.2020. 

P. Martin Gaži – Wifi pre teba, peniaze – zbrojnica, kamery v lokalite Domky. 

 

 

Bod  19       Záver 

 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 

účasť na rokovaní OZ a ukončil 7. riadne zasadnutie OZ. 

 

  

 

 

                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                Mgr. Mária Hlavová 

 

                                                      Ing. Dominika Skačanová 

 

 

Zapisovateľka                               p. Mária Považanová 


