
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 11 

z 11. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 29.06.2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 

 
• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

• Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia  
• Správa o činnosti Obecnej rady 

• Správy o činnosti komisií OZ 
- Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
- Finančná komisia 
- Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia 

• Správa o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2020/2021 
• Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce 

na II. polrok 2021 
• Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2021 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o škole a školských 

zariadeniach v obci Kozárovce 
• Plnenie rozpočtu 01 – 05/2021, rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

• Prerokovanie žiadosti o súhlas s umiestnením stavby 
- Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby od p. Sághyho 

• Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných bytov a nehnuteľností  
- Žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy od p. Beniačikovej 
- Žiadosť o pridelenie nájomného bytu od p. Lintnerovej 
- Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy od p. Medzihradskej 
- Žiadosť o pridelenie nájomného bytu od p. Širučeka 
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov od p. Látečkovej 
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – pivnice od p. Ižoldovej 

• Prerokovanie výsledkov Participatívneho rozpočtu za rok 2021 
- Schvaľuje udelenie dotácie vo výške 5 000 EUR podľa štatútu participatívneho 

rozpočtu pre projekt workoutové ihrisko pre ZŠ s MŠ Kozárovce 
- Schvaľuje udelenie dotácie vo výške 200 EUR podľa štatútu participatívneho 

rozpočtu pre projekt geocaching - p. Valkoviča 

• Rôzne 
- Zmluva o dielo -  Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Kozárovce 
- Zámena pozemkov medzi Obcou Kozárovce a NSK   
- Žiadosť o kúpu obecného pozemku od p. Kabáta 

• Diskusia 

 

 



I. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: p. Mariána Valacha, p. Mariána Majera. 

b) návrhovú komisiu: JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú, Ing. Dominiku Skačanovú, 

p. Martina Gažiho. 

 

II. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

 

III. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie 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 

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

 



VI.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti finančnej komisie. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

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

prostredia. 

 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2020/2021. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 



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. 

 

XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu za január – máj 2021 a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

podľa predloženého návrhu.  

 

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Ukončenie nájomnej zmluvy č. 3/2019 v školskom byte pre nájomcu Júliu Beniačikovú, ku dňu 

31.07.2021 dohodou. 

 

XIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 



XV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Ukončenie nájomnej zmluvy v bytovom dome Kozárovce č. 996 pre nájomcu Nikoletu 

Medzihradskú ku dňu 30.06.2021 dohodou. 

 

XVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

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. 

 

XVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

XIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  



Udelenie dotácie vo výške 5 000 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu pre projekt 

workoutové ihrisko pre ZŠ s MŠ Kozárovce. 

 

XX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Udelenie dotácie vo výške 200 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu pre projekt 

geocaching - p. Valkoviča.         

 

XXI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XXII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

 

 



 XXIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XXIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Diskusné príspevky, ktoré boli v bode diskusia prezentované. 

 

 

      

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


