
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 10 

z 10. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 22.03.2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
 

• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

• Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí 
• Prerokovanie žiadostí o súhlas s umiestnením stavby 

- Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby p. Šimeg 
- Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby p. Sitár 
- Žiadosť  o stanovisko – územnoplánovaciu informáciu od p. Benčaťovej, p. Matušku 

a p. Hagaru 

• Správa o činnosti Obecnej rady  
• Správa o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
• Správa o činnosti komisie finančno-plánovacej, obchodu a služieb 

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

• Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za r. 2020 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného  účtu obce Kozárovce za r. 2020 
• Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2020 

• Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce 
• Prerokovanie žiadostí o odpustenie nájmu  

- Žiadosť o odpustenie nájmu p. Fülöpová – stávková kancelária 
- Žiadosť o odpustenie nájmu p. Majerská – kaderníctvo 
- Žiadosť o odpustenie nájmu od spoločnosti Bukviarovci, s.r.o. – lekáreň 

• Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných nehnuteľností 
- Žiadosť o prenájom priestorov od p. Ďubekovej – cukrárenská výroba 
- Žiadosť o prenájom priestorov od p. Valentínyho – prevádzka rýchleho občerstvenia 

• Rôzne 
- Zmena názvu Komisie finančno-plánovacej, obchodu a služieb 
- Kúpno-predajná zmluva s p. Havranom 
- Odmena starostu obce za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby – sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2021 
- Návrh na vyradenie DM z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce 
- Návrh na vyradenie majetku obce 
- Informácia o podaných žiadostiach – participatívny rozpočet 
- Zvukový záznam zo zastupiteľstva 
- Bytovka na Majeri – p. Betin  
- Pozemok p. Melčík a p. Skačanová – zmena druhu pozemku 

• Diskusia 



I. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: Ing. Janu Mrázovú a p. Martina Gažiho, 
b) návrhovú komisiu: Mgr. Martinu Holečkovú, Ing. Dominiku Skačanovú a p. Mariána 

Valacha. 
 

II. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

 

III. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmenu programu podľa návrhu Mgr. Holečkovej. 

 

IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

V. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Predloženú žiadosť p. Šimega o umiestnenie stavby s podmienkou max. zastavanej plochy 
pre rekreačnú chatu 50 m2, s umiestnením min. 10 m od brehovej čiary a zároveň podľa 
predloženého geometrického plánu č. 4/2021, ktorý vyhotovil p. Tibor Drienovský. 



VI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Predloženú žiadosť p. Sitára o umiestnenie stavby s podmienkou max. zastavanej plochy 
pre rekreačnú chatu 50 m2, s umiestnením min. 10 m od brehovej čiary a zároveň podľa 
predloženého geometrického plánu č. 4/2021, ktorý vyhotovil p. Tibor Drienovský. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Neschvaľuje 

Predloženú žiadosť p. Benčaťovej, p. Matušku a  p. Hagaru o územnoplánovaciu informáciu 
v danej lokalite podľa predloženej žiadosti. 
 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti Obecnej rady. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

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

 

X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti komisie finančno-plánovacej, obchodu a služieb. 

 



XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

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

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Kozárovce za r. 2020. 

 

XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad a schvaľuje použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške                     
51 280,82 EUR. 
 

 

XIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce za r. 2020. 

 

 

XV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 



Na VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce podľa predloženého 
návrhu. 
 

XVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

Schvaľuje  

Predloženú žiadosť o odpustenie nájomného od p. Fülöpovej v priestoroch polyfunkčného 
objektu Kozárovce č. 103  za mesiace január – marec 2021 v plnej výške. 
 

XVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Predloženú žiadosť o odpustenie nájomného od p. Majerskej v priestoroch polyfunkčného 
objektu Kozárovce č. 103 za mesiace január – marec  2021 v plnej výške. 
 

XVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Predloženú žiadosť o odpustenie nájomného od Bukviarovci, s.r.o., v zastúpení 
PharmDr. Lenka Bukviarová, v priestoroch polyfunkčného objektu Kozárovce č. 103 (lekáreň) 
za mesiace marec - apríl 2021 v plnej výške.  
 

XIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov pre p. Ďubekovú s platnosťou od 01.06.2021 
na dobu 10 rokov vo výške 150 EUR mesačne + energie v priestoroch polyfunkčného objektu 
Kozárovce č. 103, po predchádzajúcom nájomcovi Ing. Horváthovej.  
 

 

 



XX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o prenájom priestorov pre p. Valentínyho s platnosťou od 01.04.2021 na dobu 10 rokov 
vo výške 70 EUR mesačne + energie v priestoroch bývalého kaderníctva - Kozárovce č. 496.   
         

XXI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmenu názvu komisie z Komisie finančno-plánovacej, obchodu a služieb na Finančná komisia. 

 

XXII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Kúpno-predajnú zmluvu medzi obcou a p. Havranom vo veci kúpy nákladného motorového 
vozidla IVECO za cenu 2 300 EUR. 
 

 XXIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Vyplatenie odmeny starostovi obce za výkon činnosti kontaktnej osoby počas sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2021 vo výške 1 000 EUR. 
 

XXIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Návrh na vyradenie majetku z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce podľa predloženého návrhu. 

 



XXV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Návrh na vyradenie majetku obce na základe výsledkov inventarizačných komisií podľa 
predloženého návrhu. 
 

XXVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o podaných žiadostiach prostredníctvom participatívneho rozpočtu v r. 2021 v obci 
Kozárovce. 
 

XXVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na doplnení čl. 14 Rokovacieho poriadku o bod 8, ktorý bude znieť: 
1. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam jeho 

priebehu s výnimkou neverejného zasadnutia. 
2. Zvukový záznam sa zverejňuje na webovom sídle obce v lehote do 10 dní 

odo dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Zvukový záznam zabezpečuje a archivuje obecný úrad. 
4. Akákoľvek manipulácia so zvukovým záznamom a jeho obsahom je zakázaná. 

 

XXVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Informáciu o možnosti kúpy bytovky od p. Betina v lokalite Majer a zároveň odporúča 
predložiť spracovaný znalecký posudok obci Kozárovce od predávajúceho. 
 

 

 



XXIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Pripravovaný zámer na poľnohospodárskej pôde, nachádzajúcej sa v k. ú. Kozárovce, parcela 
registra „C“, p. č. 4895/10 o výmere 75 m2, druh pozemku trvalý trávny porast a p. č. 4895/9 o 
výmere 100 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1 v majetku obce 
Kozárovce na zastavané plochy a nádvoria. 

 

 

 

      

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


