
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznesenie č.7 

zo 7. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 10.07.2020 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 

 

 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

 Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí 

 Správa o činnosti obecnej rady 

 Správa o činnosti komisie finančnej, plánovacej, obchodu a služieb 

 Správa o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 

 Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného  

 Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu 

 Správa o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2019 / 2020 

 Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 Prerokovanie možnosti zmeny územného plánu obce Kozárovce 

 Žiadosť p. Alan Sághy 

 Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných nehnuteľností 

- Žiadosť o odpustenie nájmu – Zuzana Fülopová 

- Žiadosť o prenájom obecného bytu – Ľuboslav Klein 

- Žiadosť o zrušenie nájmu – Marián Orolín 

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

spol. s r.o. 

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

- Žiadosť o prenájom priestorov – Patrik Valentíny 

 

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

 Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o organizovaní miestneho referenda 

 Prerokovanie  návrhu VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 

 Rôzne 

- Žiadosť o povolenie usporiadať tanečnú zábavu – Vincent Pivarči 

- Žiadosti ZŠ s MŠ Kozárovce 

- Miestna akčná skupina „Požitavie – Širočina“ 

 Diskusia 

 

 

 

 

 



I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

 Schvaľuje  

            a)  overovateľov zápisnice: Mgr. Máriu Hlavovú a Ing. Dominiku Skačanovú 

            b)   návrhovú komisiu: p. Martina Gažiho, Mgr. Ivanu Švolikovú PhD. a Ing. Janu 

Mrázovú. 

II. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

III. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

IV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti obecnej rady. 

V. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti Komisie finančnej, plánovacej, obchodu a služieb. 

VI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. 



VII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti  Komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného 

prostredia. 

VIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti  Komisie na ochranu verejného záujmu. 

IX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2019 / 2020. 

 

X. 

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. 

 

XI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 
 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  



Zámer realizácie stavby LE Kozárovce na vlastné náklady v lokalite priehrada pre pána Alana 

Sághyho v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. 

 

XIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Odpustenie nájmu pre Zuzanu Fülopovú za obdobie od 14.03.2020 do 22.04.2020. 

 

XIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť p. Ľuboslava Kleina o prenájom obecného bytu, výška nájmu  165 € / mesiac + energie 

s účinnosťou od 01.08.2020, na dobu neurčitú. 

XV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

XVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

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. 

 

XVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 



XVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

  

XIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

  

XX. 

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. 

           

XXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na VZN č. 1/2020 o organizovaní miestneho referenda podľa predloženého návrhu so 

zapracovaním pripomienky Mgr. Pirošíka. 

XXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 



Na VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach podľa predloženého návrhu vrátane 

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

 XXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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.  

 

XXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Vyradenie DHM z inventára školy a vyradenie učebníc podľa predložených návrhov 

doručených od ZŠ s MŠ Kozárovce. 

 

XXV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Bezúročnú pôžičku vo výške 650,-€ pre Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu 

„Požitavie – Širočina“ s návratnosťou do 31.12.2020. 

 

 

 

      

                                                                                                        Ing. Bystrík Ižold 

                                                                                                          starosta obce 


