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Zápisnica 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 29.06.2021 

 

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 11. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 
privítal všetkých prítomných. 
 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 11. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 6 poslancov, preto vyhlásil 
OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení: Ing. Jana Mrázová, Mgr. Ivana Švoliková PhD., Mgr. Mária Hlavová 
Počet prítomných poslancov:  6 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Marián Valach, p. Marián Majer. 
Za členov návrhovej komisie: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, Ing. Dominika Skačanová, 
p. Martin Gaži. 
 
Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 6 poslancov.  
 
            za: 6                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 
 
Pre rokovanie 11. riadneho zasadnutia OZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý 
bol uvedený v pozvánke. Všetkým Vám bol zaslaný.  Dal hlasovať za schválenie programu. 
 
Za schválenie programu: 
 
            za: 6                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. II. 
 
 
Bod 2  Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Ing. Milan Obický, hlavný kontrolór obce, oboznámil prítomných s plnením uznesenia  
z predchádzajúceho zasadnutia. Posledné zasadnutie sa konalo 22.03.2021. Poznamenal,         
že k niektorým bodom sa vrátime. Materiál tvorí prílohu č. 1. 
P. starosta poďakoval Ing. Milanovi Obickému a vyzval prítomných k otázkam. Otázky nemal 
nikto. 
 



OZ - berie na vedomie Plnenie uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
            za: 6                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III.  
 
 
Bod 3  Správa o činnosti Obecnej rady 
 
P. Marián Valach, člen obecnej rady predniesol správu o činnosti obecnej rady.  Obecná rada 
sa konala 21.06.2021. Materiál tvorí prílohu č. 2. 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy. Poznamenal, že s niektorými bodmi zo správy 
obecnej rady sa budeme dnes ešte zaoberať.  
   
OZ - berie na vedomie správu o činnosti Obecnej rady. 

          za: 6                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 
 

Na zasadnutie OZ prišla poslankyňa Mgr. Mária Hlavová. 
 

 
Bod 4  Správy o činnosti komisií OZ 
 
 

• Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
 

Ing. Dominika Skačanová, členka kultúrnej komisie predniesla správu o činnosti komisie, 
ktorá zasadala 26.05.2021. Materiál tvorí prílohu č. 3. 
 
OZ - berie na vedomie Správu o činnosti komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí   
a zdravotníctva. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 
 
 

• Finančná komisia 
 

Mgr. Martina Holečková, predsedníčka komisie predniesla správu o činnosti komisie, ktorá 
v tomto štvrťroku zasadala dvakrát. Materiál tvorí prílohu č. 4. 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy. 
 
OZ - berie na vedomie Správu o činnosti finančnej komisie. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI. 
 
 

• Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia 
 



P. Marián Valach, predseda komisie informoval o činnosti komisie, ktorá nemala doručený 
žiadny podnet, z toho dôvodu nezasadala.  
 
OZ - berie na vedomie informáciu o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného 
poriadku a životného prostredia. 
 
         za: 7                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII. 
 
 
Bod 5  Správa o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom 
  roku 2020/2021 
 
Mgr. Richard Demian, riaditeľ školy predniesol správu o činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce, ktorá 
sa skladá z dvoch častí, a to činnosť materskej školy a činnosť základnej školy. Materiál tvorí 
prílohu č. 5. 

 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy a vyzval k otázkam. 
 
Do diskusie sa zapojili: 
Mgr. Martina Holečková  
Mgr. Richard Demian  
p. Marián Valach  
 
OZ - berie na vedomie Správu o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 
2020/2021. 
 
            za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII.  
 
 

Na zasadnutie OZ prišla poslankyňa Mgr. Ivana Švoliková PhD. 
 
 
 

Bod 6  Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného  
  kontrolóra obce Kozárovce na II. polrok 2021 
 
Ing. Milan Obický – hl. kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kozárovce na II. polrok 2021. Uviedol, že návrh bol zverejnený v úradnej 
tabuli. Prečítal dôvodovú správu. Materiál tvorí prílohu č. 6. 
 
OZ – schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce 
na II. polrok 2021 a zároveň poveruje hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu 
kontrol na II. polrok 2021. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX.  
 



Bod 7  Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2021 – Dodatok č. 1 k VZN  
  č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 
 
P. starosta – tento dodatok reaguje na zmenu zákona o dotácii na podporu výchovy žiaka 
k stravovacím návykom. Na konci roka 2020 NR SR schválila novelu zákona ohľadom 
tzv. obedov zadarmo. Novela priniesla zmenu v tom, že obedy zadarmo budú iba pre deti 
v hmotnej núdzi. V priebehu roka 2021 opätovne došlo k novelizácii a okruh detí sa rozšíril o 
deti rodičov, ktorí dostávajú starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový 
dôchodok; deti rodičov, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie; deti rodičov, ktorí 
sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie; obaja rodičia musia spĺňať jednu z navrhovaných 
podmienok (napríklad jeden poberá invalidný dôchodok a druhý je evidovaný na úrade práce). 
Zároveň sa dotácia navýšila na 1,30 EUR. Materiál tvorí prílohu č. 7. 
 
Do diskusie sa zapojili: 
Mgr. Martina Holečková 
Ing. Milan Obický 
Mgr. Ivana Švoliková PhD. 
Mgr. Richard Demian 
 
OZ - sa uznáša na VZN č. 2/2021 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o škole a školských 
zariadeniach v obci Kozárovce s úpravami v bode č. 7 a  č. 10, ktoré odzneli podľa 
predložených návrhov v rámci zastupiteľstva s účinnosťou od 01.08.2021. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 
 
 
Bod 8  Plnenie rozpočtu 01 – 05/2021, rozpočtové opatrenie č. 2/2021  
 
P. starosta –  po finančnej komisii a obecnej rade ste dostali návrh na rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 a plnenie rozpočtu za prvých päť mesiacov. Materiál je prehľadne tabuľkovo 
spracovaný. Materiál Vám bol zaslaný. Materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
OZ - berie na vedomie plnenie rozpočtu za január – máj 2021 a zároveň schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 2/2021 podľa predloženého návrhu. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 
 
 
Bod 9  Prerokovanie žiadosti o súhlas s umiestnením stavby 
 

• Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby od p. Sághyho 
 

P. starosta – žiadosť o súhlas s umiestnením stavby vám bola zaslaná, zároveň so žiadosťou 
sme dostali dispozičné riešenie novostavby rekreačnej chatky. Keďže zmena ÚPN obce 



v lokalite priehrady je stále v stave riešenia, schválením tejto žiadosti sa umožní žiadateľovi 
realizovať stavbu vopred. Materiál tvorí prílohu č. 9. 
 
OZ - schvaľuje predloženú žiadosť p. Sághyho o umiestnenie stavby s podmienkou max. 
zastavanej plochy pre rekreačnú chatu 50 m2, s umiestnením min. 10 m od brehovej čiary 
a zároveň podľa predloženej situácie stavby. 
 
            za: 6                    proti: 1               zdržal sa: 1 
Proti: p. Marián Valach 
Zdržal sa: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 
 
 
Bod 10 Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných bytov   
  a nehnuteľností 
 
 

• Žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy od p. Beniačikovej 
 

P. starosta – p. Beniačiková nás požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy v školskom byte 
k 31.06.2021 dohodou, a to z dôvodu kúpy rodinného domu a sťahovania sa. Navrhujem 
ukončiť nájomnú zmluvu k 31.07.2021, a to z dôvodu plynulého pokračovania prenájmu 
školského bytu. Materiál tvorí prílohu č. 10. 

 
OZ – schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy č. 3/2019 v školskom byte pre nájomcu 
Júliu Beniačikovú, ku dňu 31.07.2021 dohodou. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 
 
 
 Zasadnutie OZ opustila poslankyňa Mgr. Martina Hole čková. 

 
• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu od p. Lintnerovej 

 
P. starosta – p. Lintnerová nás požiadala o prenájom školského bytu z dôvodu jeho uvoľnenia. 
V súčasnosti jej rodina býva v podnájme v 1-izbovom byte v Tlmačoch. Žiadateľka spĺňa 
podmienky prenájmu školského bytu, a to z dôvodu, že je zamestnankyňou MŠ Kozárovce. 
Materiál tvorí prílohu č. 11. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť Michaely Lintnerovej o pridelenie školského bytu v areáli ZŠ s MŠ 
Kozárovce č. 927 na dobu určitú od 01.08.2021 do 31.07.2026, čiže na dobu 5 rokov. 

         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 
 
 
 Na zasadnutie OZ sa vrátila poslankyňa Mgr. Martina Hole čková. 
 



• Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy od p. Medzihradskej 
 
P. starosta – p. Medzihradská požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy k  30.06.2021 
v bytovke ŠFRB. Materiál tvorí prílohu č. 12. 
 
OZ – schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy v bytovom dome Kozárovce č. 996 pre nájomcu 
Nikoletu Medzihradskú ku dňu 30.06.2021 dohodou. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 
 

 
• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu od p. Širučeka 

 
P. starosta – p. Širuček podal žiadosť o pridelenie nájomného bytu v bytovke ŠFRB. Jedná 
sa o byt po p. Medzihradskej. Od 01.07.2021 by pokračoval v nájomnej zmluve 
na nasledujúce 3 roky. Materiál tvorí prílohu č. 13. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť Miroslava Širučeka o pridelenie nájomného bytu č. 5 nachádzajúceho 
sa na 2. poschodí bytového domu č. 996 v Kozárovciach na dobu určitú od 01.07.2021 
do 30.06.2024. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 
 

 
• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov od p. Látečkovej 

 
P. starosta – p. Látečková má záujem o prenájom priestorov v PFO Kozárovce č. 103 
po p. Valachovej, za účelom prevádzkovania kaderníctva. Materiál tvorí prílohu č. 14. 

 
OZ – schvaľuje žiadosť o prenájom nebytových priestorov v PFO Kozárovce č. 103 
pre Veroniku Látečkovú od 01.08.2021 na dobu 10 rokov vo výške 80 EUR/mesiac + energie 
pre účel kaderníctva.  

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVII. 

 
 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – pivnice od p. Ižoldovej 
 
P. starosta – jedná sa o pivničný priestor v bytovke Kozárovce č. 843, ktorý je v majetku 
obce. Pivničné priestory boli dlhodobo nevyužívané. Materiál tvorí prílohu č. 15. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o prenájom nebytového priestoru v bytovke Kozárovce č. 843 
pre Renátu Ižoldovú od 01.07.2021 na dobu 10 rokov vo výške 5 EUR/mesiac pre účel 
pivnice – skladovacieho priestoru.  

 



 za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVIII. 
 
 
Bod 11 Prerokovanie výsledkov Participatívneho rozpočtu za rok 2021 
 
Mgr. Martina Holečková – v roku 2021 sa konalo hlasovanie o participatívnom rozpočte  
prostredníctvom hlasovania do poštovej schránky na OcÚ Kozárovce. Finančná komisia 
pristúpila ku kontrole hlasovacích lístkov a k ich sčítaniu dňa 20.04.2021. Počet platne 
odovzdaných hlasovacích lístkov bol 322. Čo sa týka poradia projektov, prvá skončila ZŠ 
s MŠ Kozárovce - workoutové ihrisko. Finančná komisia odporučila schváliť 5 000 EUR 
pre tento projekt. Finančná komisia zároveň navrhuje podporiť projekt p. Valkoviča – 
geocaching vo výške 200 EUR.          
 
OZ – schvaľuje udelenie dotácie vo výške 5 000 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu 
pre projekt workoutové ihrisko pre ZŠ s MŠ Kozárovce. 

 za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIX. 
 
OZ - schvaľuje udelenie dotácie vo výške 200 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu 
pre projekt geocaching - p. Valkoviča. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XX. 
 
 
Bod 12 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 13 Rôzne 
 

• Zmluva o dielo -  Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Kozárovce 
 
P. starosta – prebehlo verejné obstarávanie, kde boli oslovení traja zhotovitelia, ktorí realizujú 
zmeny územných plánov miest a obcí. Víťaznou firmou verejného obstarávania je firma 
NEUTRA – architektonický ateliér z Nitry. Návrh zmluvy vám bol zaslaný. Materiál tvorí 
prílohu č. 16.  
 
OZ – schvaľuje Zmluvu o dielo medzi Obcou Kozárovce a Ing. Arch. Peter Mizia NEUTRA 
– architektonický ateliér, ktorej predmetom plnenia sú Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN Kozárovce 
podľa predloženého návrhu.  



          za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXI. 
 
 

• Zámena pozemkov medzi Obcou Kozárovce a NSK   
 
P. starosta – vypracované geometrické plány boli zaslané na NSK – odbor majetku. 
Po konzultácii je predpoklad schválenia zámennej zmluvy v októbri 2021. Na základe toho 
predkladám schválenie zámeny pozemkov formou osobitého zreteľa. Jedná sa o zámenu cesty 
vo vlastníctve obce od námestia Sv. Trojice po koniec obce za chodníky, ktoré budú 
vyčlenené z hlavnej cesty.  

 
OZ -  schvaľuje zámer zámeny obecných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Kozárovce, 
parcela registra „C“, parc. č. 4894/4 o výmere 3 248 m2, druh zastavané plochy a nádvoria 
a parcela registra „C“ parc. č. 605/10 o výmere 1 380 m2, druh zastavané plochy a nádvoria 
na LV. č 1 vo vlastníctve obce Kozárovce za pozemky vo vlastníctve Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, ktoré sa vyčlenia z parcely registra „C“ parc. č. 2741/1, druh zastavané 
plochy a nádvoria podľa geometrického plánu č. 20/2021, ZPM č. 1604, vypracovaný 
Ing. Pavlom Mydlárom formou osobitého zreteľa. 
 
          za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXII.  
 
 

• Žiadosť o kúpu obecného pozemku od p. Kabáta 
 
P. starosta – bola nám doručená žiadosť o kúpu obecného pozemku v k.ú. Kozárovce, 
parc. č. 4897/3, ktorý je vedený ako orná pôda. Jedná sa o pozemok na Močiari (pozemok 
vedľa p. Vala). Záujemca má predpoklad stavať na tomto pozemku rodinný dom. Upozornil 
som ho, že pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železnice. Materiál tvorí prílohu č. 17.  
 
Do diskusie sa zapojili: 
p. Marián Valach 
Mgr. Martina Holečková 
Ing. Dominika Skačanová 
Mgr. Ivana Švoliková PhD. 

 
OZ - schvaľuje zámer predaja obecného pozemku v k.ú. Kozárovce, parcela reg. „C“ 
parc. č. 4897/3 o výmere 1 364 m2 vedeného ako orná pôda formou vyhlásenia verejnej 
obchodnej súťaže. 
 
          za: 6                    proti: 1               zdržal sa: 1 
Proti: p. Valach 
Zdržal sa: p. Hlavová 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIII.  
 
 
 



Bod 14 Diskusia 
 
P. starosta – dostavba kanalizácie obce, vo štvrtok 01.07.2021 by som mal vedieť výsledok 
verejného obstarávania. 
P. starosta – Horný koniec – zamerané geodetmi, návrh vizualizácie ako revitalizovať priestor 
Horného konca, predpoklad štúdie (vizualizácie) Horného konca je na septembrové OZ. 
P. starosta – nádoby na olej – sú zakúpené a budú distribuované občanom v najbližších dňoch. 
Ing. Skačanová – vidíme reálne kosenie potokov? 
P. starosta – áno, v priebehu mesiaca júl sa začnú kosiť po dohode s SVP, š.p. 
Ing. Skačanová – má obec voľné priestory na prenájom? 
P. starosta – v súčasnosti nedisponujeme voľným nebytovým priestorom, máme voľné iba 
priestory ambulancie po detskej doktorke, ktoré by som nerád prerábal. V súčasnosti obec 
nedisponuje voľným bytovým a nebytovým priestorom. 
Mgr. Holečková – zopakovala požiadavku na kosenie potokov, možnosť využitia externej 
firmy. 
P. starosta – myslím, že financie určené zo SVP, š.p. na kosenie potokov nepokryjú náklady 
externej firmy, z toho dôvodu to kosí OcÚ.  
P. starosta – vysvetlil ako prebieha zber konárov v obci. 
Mgr. Holečková – chcela by som vysvetliť ako bude prebiehať postup výstavby kanalizácie? 
P. starosta – po uzatvorení zmluvy o dielo so zhotoviteľom budem žiadať, aby priebeh 
výstavby kanalizácie prebiehal nasledovne. Od kostola smer cintorín a Brôdok - jedna 
stavebná skupina (stavenisko) a od p. Chlpíka (ako býva p. Gaži) po školu smer Močiar 
a pošta - druhá stavebná skupina. Tzn. že súčasne bude prebiehať výstavba na dvoch 
staveniskách v obci.   
Mgr. Holečková – osadenie zrkadla v križovatke na Lúkach? 
P. starosta – zo stavebného a technického hľadiska nie je možné osadiť dané zrkadlo, bolo 
by to neefektívne. 
Mgr. Holečková – chcela by som požiadať o osadenie dvoch dopravných značiek – daj 
prednosť protiidúcim autám, a to z dôvodu, že daná ulička je úzka na prejazd dvoch áut. 
P. starosta – áno, súhlasím, zabezpečíme osadenie dopravného značenia. 
Mgr. Holečková – dala požiadavku ohľadom vyriešenia výsadby zelene na Námestí padlých. 
P. starosta – viem o tejto situácii a v súčasnosti ju riešime. 
Mgr. Holečková – mám požiadavku od nájomcov v bytovke ŠFRB ohľadom vyznačenia 
parkovacích miest pre jednotlivé byty, a to z dôvodu, že je problém s parkovaním pred 
bytovkou. 
P. starosta – nesúhlasím s daným riešením, lebo priestor na parkovanie je aj pozdĺž cesty 
smerom na Nemčiňany. Stačí prejsť cca 100 m a parkovanie je umožnené. 
Mgr. Holečková – v akom stave máme kamerový systém v obci? 
P. starosta – v súčasnosti po čiastkových opravách je plne funkčný. 
Mgr. Holečková - poďakovanie pre p. Mrázovú ohľadom výroby zberného boxu (kocka) 
pre plastové vrchnáky, a tiež poďakovala p. Majerovi a p. Švolikovi za obnovenie chodníka 
medzi Kozárovcami a Lipníkom cez Agáčinu. 
p. Valach – požiadal o výzvu pre spoločnosť MV Plast, s.r.o. ohľadom parkovania 
pri hasičskej zbrojnici a upozornil na prepadnutý chodník pri dome súp. č. 10. 
P. starosta – výzvu napíšeme a chodník dáme opraviť. 
p. Hlavová – vyzvala na možnosť opravy pôvodnej sochy sv. Trojice na námestí, upozornila 
na zlomenú lavičku na Námestí padlých a požiadala o informáciu ohľadom vyschnutých tisov 
na cintoríne. 



P. starosta – po dohode požiadam p. Kotoru o možnosť opravy sochy na námestí, lavičku 
opravia zamestnanci OcÚ a ohľadom vyschnutým tisov sme vyzvali agentúru, ktorá 
má na starosti celý projekt, aby zabezpečila nové sadenice. 
 
OZ - berie na vedomie diskusné príspevky, ktoré boli v bode diskusia prezentované. 
 
          za: 7                    proti: 1               zdržal sa: 0 
Proti: p. Majer 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIV.  
 

 
Bod 15 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní OZ a ukončil 11. riadne zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    p. Marián Valach 
 
                                                p. Marián Majer 
 
 
Zapisovateľka:                   Ing. Monika Vinarčíková 


