
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 8 

z 8. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 28.09.2020 
 
 
 

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 pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2020/2021 
• 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  
• Prerokovanie správ nezávislého audítora k účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierke 

obce  
• Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok z rozpočtu obce  

- Žiadosť STO Kozárovce 
- Žiadosť FK TJ Lokomotíva Kozárovce 

 
• Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných nehnuteľností  

- Žiadosť o prenájom bytu – p. Martin Biščo 
- Žiadosť o prenájom obecného bytu – p. Ľuboš Kúkel 

 
• Plnenie rozpočtu 1 - 8/2020, rozpočtové opatrenie č. 4  

• Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 
verejnej zelene  

• Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2020 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov 
postavených z prostriedkov ŠFRB  

• Prerokovanie zmeny územného plánu obce Kozárovce 

• Rôzne 
- Žiadosť o zámenu časti pozemku – Tomáš a Lenka Drgoňoví 
- Užívanie priestoru hasičského areálu v lokalite Brôdok 
- Pozemky pre náhradnú výsadbu drevín 
- Žiadosť o stanovisko k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy 
- Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb subjektom územnej samosprávy 

 
• Diskusia 
 

 
 



I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

 Schvaľuje  

            a) overovateľov zápisnice: p. Mariána Valacha a Mgr. Ivanu Švolikovú, PhD. 
            b) návrhovú komisiu: Mgr. Martinu Holečkovú, Ing. Dominiku Skačanovú a p. Mariána 
Majera. 
 

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 

Schvaľuje 

Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude pozostávať zo starostu obce, riaditeľa ZŠ s MŠ 
a jedného poslanca OZ za účelom prípravy realizácie nového projektu kotolne v ZŠ s MŠ. 
Stretnutie skupiny sa uskutoční najneskôr do 31.12.2020. 

VI.  

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 



Správu o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku  2020/2021. 

VII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

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

VIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

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

IX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného 
prostredia. 
 

X. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2019. 
 

XI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019. 
 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  
 



Finančný príspevok na základe žiadosti STO Kozárovce podľa VZN č. 2/2017 vo výške 1 500 
Eur. 
 

XIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Finančný príspevok na základe žiadosti FK TJ Lokomotíva Kozárovce podľa VZN č. 2/2017 
vo výške 7 500 Eur. 
 

XIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3 roky doručenú od p. Martina Bišča 
v bytovke č. 996. 
 

XV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu v bytovke č. 1010 pre p. Ľuboša Kúkela 
s rodinou podľa predloženej žiadosti od 01.10.2020 do 31.12.2021. 

XVI.  

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

1. Berie na vedomie  
Správu o plnení rozpočtu za obdobie 01– 08/2020. 
 
2. Schvaľuje  
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 podľa predloženého návrhu. 
 

XVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa  

Na VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene podľa 
predloženého návrhu. 

 



XVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa  

Na VZN č. 4/2020 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov postavených 
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR podľa predloženého návrhu. 

  

XIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na zámere zmeny územného plánu obce v lokalite priehrady.  
 

XX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  
 
Zámer zámeny časti obecného pozemku, nachádzajúci sa v k.ú. Kozárovce, parcela registra „C“ 
č. 4903/1 o výmere 694 m2, na liste vlastníctva č. 1 a časti pozemku p. Tomáš Drgoňu a Lenky 
Drgoňovej nachádzajúci sa v k.ú. Kozárovce, parcela registra „C“ č. 4899/19 o výmere 786 m2, 
na liste vlastníctva č. 3511 formou osobitného zreteľa. Presne riešenie zámeny vymedzí 
geometrický plán. 
           

XXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Že areál na Brôdku, ktorý je vo vlastníctve obce je prednostne využívaný pre Dobrovoľný 
hasičský zbor Kozárovce, s tým že bude umožnený priestor pre výcvik psov kynologického 
klubu na 2 hodiny týždenne. V prípade súťaží a podujatí organizovaných DHZ Kozárovce je 
areál k dispozícii DHZ. 

XXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Na náhradnú výsadbu drevín vo svojom územnom obvode z dôvodu výrubu drevín pozemky 
par. č. 604/4 a par. č. 1504/1 v k.ú. Kozárovce, ktorých vlastníkom je Obec Kozárovce. 



 XXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosti p. Slavomíra Šimega, p. Márii Šimegovej, p. Allana Sághyho s trvalým odňatím 
poľnohospodárskej pôdy v lokalite priehrada podľa predložených žiadostí. 
 

XXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia Vlády SR č. 494 z 12.08.2020 
v celkovej sume 38 000 Eur na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie 
výpadku dane príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia  
COVID – 19. 
 

 
      
 
 

                                                                                                        Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                            starosta obce 


