
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č.9 

Z 9. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 14.12.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

• Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia 
• 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  

• Plnenie rozpočtu 1/2020 – 11/2020, rozpočtové opatrenie č. 5 
• Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 a výhľadového rozpočtu na roky 2022 a 2023 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
• Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2021 
• Návrh plánu práce OR a OZ na rok 2021 

• Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok z rozpočtu obce 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 

doručenú od Stolnotenisového oddielu Kozárovce ( STO Kozárovce )  
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 

doručenú od Futbalového klubu Telovýchovná jednota Lokomotíva Kozárovce  
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 

doručenú od Folklórnej skupiny PRASLICA  
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 

doručenú od eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  
• Interpelácie 

• Rôzne 
- Žiadosť  HUNT&LAND, s.r.o., Kozárovce č. 953 
- Žiadosť Ing. Viktor Sitár, Kozárovce č. 272 
- ÚPN Kozárovce 
- Prerokovanie – CVČ 
- Uzavretie zmluvy s Waste transport, a.s. 
- Návrh inventarizačných komisií 
- Návrh na čerpanie rezervného fondu  
- Poplatok za odvedenie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
- Výpoveď zmluvy o nájme bytu  p. Helena Švecová  
- Žiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Nikoleta Medzihradská 
- Žiadosť Beadent Slovakia s.r.o.  
- Žiadosť R.M.S. spol. s r.o. 
- Žiadosť p. Iveta Majerská 



- Výpis uznesenia z mimoriadnej zasadnutia výboru DHZ 
- Výpoveď z nájmu vzniknutého zo zmluvy o nájme nebytového priestoru – 

ANIMAPHARM, s.r.o.  
- Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v obci – Bukviarovci s.r.o. 
- Žiadosť o odkúpenie pozemku 
- Žiadosť pre starostu 
- Zásady odmeňovania poslancov 
- Prerokovanie platu starostu obce 

 
• Diskusia 
 
 

 

I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

 Schvaľuje  

            a)  overovateľov zápisnice: JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú a p. Mariána Majera. 

            b)   návrhovú komisiu: Mgr. Ivanu Švolikovú PhD., Mgr. Máriu Hlavovú  a p. Martina 
Gažiho. 
 

II. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

 

III. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia. 
 

IV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti obecnej rady. 



V. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Informáciu 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 

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

VIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu za 1/2020 – 11/2020. 

IX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.5/2020. 

X. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kozárovce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 
– 2023. 

 



XI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Rozpočet na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023.      . 
  

XIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na 1. polrok 2021.  
 
 

XIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

Poveruje  

Hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu kontrol na 1. polrok 2021.             

 

XV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Plán práce obecnej rady a Plán práce obecného zastupiteľstva  na rok 2021, podľa predloženého 
návrhu. 
 

XVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 



Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 doručenú od 
Stolnotenisového oddielu Kozárovce a to vo výške 3 500,- EUR, na úhradu refundácie nákladov 
na činnosť klubu v roku 2021. 

  

XVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 2/2007 doručenú od 
Futbalového klubu Telovýchovná jednota Lokomotíva Kozárovce a to vo výške 18 000,- EUR, 
na úhradu (refundáciu) nákladov a činnosť futbalových mužstiev v roku 2021. 

 

XVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 
 
Požadovanú sumu Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 
2/2007 doručenú od Folklórnej skupiny PRASLICA a to 900,- EUR, za účelom prenájmu 
priestorov, audio a video techniky. 

           

XIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Požadovanú sumu Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 
2/2007 doručenú od eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a to 400,- EUR, za účelom 
použitia dotácie pre detský letný tábor v roku 2021. 

XX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Neschvaľuje 

Žiadosť HUNT&LAND, s r.o., Kozárovce č. 953 ohľadom umiestnenia stavby - Novostavba 
rekreačnej chaty, ktorá bude umiestnená v k.ú. Kozárovce na parcele KN-C č.: 1617/42                  
( pôvodne KN-E parcela č. 1603) a parcele KNC č.:1617/41 

 



XXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Neschvaľuje 

Žiadosť Ing. Viktora Sitára, Kozárovce č. 272 ohľadom umiestnenia stavby - Novostavba 
rekreačnej chaty, ktorá bude umiestnená v k.ú. Kozárovce na parcele KN-C č.: 1617/42                 
( pôvodne KN-E parcela č. 1603). 

XXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Ruší 

Uznesenie č. XIX/8 z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 28.09.2020         
( OZ – sa uznáša na zámere zmeny územného plánu obce v lokalite priehrady). 

XXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Sa uznáša 

Na zámere zmeny územného plánu obce Kozárovce so zapracovaním pripravovaných 
rozvojových lokalít na bývanie, so zapracovaním zmien v lokalite priehrada, úpravou 
komunikačných parametrov a dopravných väzieb pozdĺž cesty I/76 a zmenou v lokalite Malá 
skala. 

XXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centre 
voľného času na rok 2021 a to sumu 30,- EUR na jedno dieťa. 

XXV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia so spoločnosťou Waste transport, 
a.s. na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho, drobného stavebného odpadu a objemného 
odpadu na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2024. 



XXVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Inventarizačné komisie podľa predloženého návrhu a komisie vykonajú inventarizáciu 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do 15.01.2021 ku dňu 31.12.2020. 

XXVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Čerpanie rezervného fondu vo výške 28 062,74,- EUR pre projekt „Vodozádržné opatrenia 
v intraviláne obce Kozárovce“ na pokrytie výdavkov DPH. 

XXVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zvýšenie ceny za odvedenie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci 
Kozárovce, v sume 36,- EUR/osoba/rok s účinnosťou od 01.01.2021. 

. XXIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Ukončenie Nájomnej zmluvy v bytovom dome Kozárovce č. 996 pre nájomcu Helena Švecová 
ku dňu 31.12.2020 dohodou. 

 XXX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť Nikolety Medzihradskej o pridelenie nájomného bytu č. 5 nachádzajúci sa na 2. 
poschodí bytového domu  č. 996 v Kozárovciach, od 01.01.2021 do 31.12.2023. 

XXXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 



Odpustenie nájmu pre Beadent Slovakia s.r.o. vo výške 50% z výšky nájmu za mesiac 
november 2020. 

XXXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Odpustenie nájmu pre R.M.S. spol. s r.o. vo výške 50% z výšky nájmu za mesiac november 
2020. 

XXXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Odpustenie nájmu pre Iveta Majerská - kaderníctvo vo výške 50% z výšky nájmu za mesiac 
november 2020. 

XXXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Výpis uznesenia z mimoriadneho zasadnutia výboru DHZ Kozárovce konaného dňa 
04.10.2020. 

XXXV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Výpoveď nájmu od nájomcu spolčnosti ANIMAPHARM, s r.o. Zlaté Moravce, ku dňu 
30.11.2020. 

XXXVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021   pre 
nebytový priestor v PFO Kozárovce č. 103 (lekáreň), pre Bukviarovci s.r.o. v zastúpení 
PharmDr. Lenka Bukviarová. Výška nájmu je 100,- EUR/mesiac. 

 



 XXXVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Odpustenie nájmu v PFO Kozárovce č. 103 (lekáreň) pre Bukviarovci s.r.o. v zastúpení 
PharmDr. Lenka Bukviarová a to za mesiac január a február 2021. 

XXXVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Neschvaľuje 

Žiadosť p. J. Vavricu a Mgr. Z. Vavricovej o odkúpenie pozemku podľa predloženej žiadosti. 

 

XXXIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Žiadosť pre starostu ohľadom dopravnej situácie, bude sa to riešiť spomaľovacími prahmi na 
miestnych komunikáciách. 

XL. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kozárovce a odmenu veliteľa a preventivára podľa 
predloženého návrhu. 

XLI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Sa uznieslo 

Že starostovi obce od 01.01.2021 prislúcha základný plat z navýšením 10% v zmysle zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

 

                                                                                                        Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                            starosta obce 


