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Zápisnica 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 27.09.2021 

 

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 12. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 
privítal všetkých prítomných. 
 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 12. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 7 poslancov, preto vyhlásil 
OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení: p. Marián Majer, JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
Počet prítomných poslancov:  7 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Mária Hlavová, p. Martin Gaži 
Za členov návrhovej komisie: Mgr. Ivana Švoliková PhD., Ing. Jana Mrázová, p. Marián 
Valach 
 
Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 7 poslancov.  
 
            za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 
 
Pre rokovanie 12. 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: 7                    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 zasadnutia sa konali 29.06.2021 a 02.09.2021. 
P. starosta poďakoval Ing. Milanovi Obickému a poznamenal, že k niektorým bodom sa ešte 
vrátime. Materiál tvorí prílohu č. 1. 
  
 



OZ - berie na vedomie Plnenie uznesení OZ z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
            za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III.  
 
 
Bod 3  Správa o činnosti Obecnej rady 
 
Mgr. Ivana Švoliková PhD., zástupkyňa starostu obce predniesla Správu o činnosti Obecnej 
rady.  Obecná rada sa konala 21.09.2021.  
P. starosta poďakoval za prednesenie správy. Poznamenal, že s niektorými bodmi zo správy 
Obecnej rady sa budeme dnes ešte zaoberať. Materiál tvorí prílohu č. 2. 
   
OZ - berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej rady. 

          za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 

 
 
Bod 4  Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu 
 
P. Martin Gaži – člen komisie, predniesol správu o činnosti komisie, ktorá zasadala 
12.08.2021. Komisia preverila doručené oznámenia starostu obce a vedúceho zamestnanca 
Bc. Michaely Chmelovej. Na zistené nedostatky v oznámení bude vedúci zamestnanec 
upozornený a požiadaný o odstránenie, oznámenie starostu obce neobsahovalo žiadne 
nedostatky.  
 
OZ - berie na vedomie Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 
 
 
Bod 5  Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 
  2021/2022 
 
Mgr. Richard Demian, riaditeľ školy predniesol Správu o činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce, ktorá 
sa skladá z dvoch častí, a to pripravenosť materskej školy a základnej školy. Materiál tvorí 
prílohu č. 3. 

 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy a vyzval k otázkam. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Martina Holečková 
Mgr. Richard Demian 
Mgr. Ivana Švoliková PhD. 
 
 
OZ - berie na vedomie Správu o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 
 2021/2022. 



            za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI.  
 

 
Bod 6  Prerokovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj 
  obecného pozemku 
 
P. starosta – na júnovom zastupiteľstve sme schválili zámer predaja obecného pozemku 
na Močiari formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Každý z vás obdržal podmienky 
verejnej obchodnej súťaže. Na Obecnej rade sme sa dohodli, že vyhlásenie súťaže na predaj 
nehnuteľnosti by bolo 11. októbra 2021. Do 18.11.2021 (15:00 hod.) by sme čakali 
na predkladanie súťažných návrhov. Obchodná verejná súťaž začína dňom zverejnenia 
na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. Materiál tvorí prílohu č. 4. 
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Martina Holečková 
p. Marián Valach 
p. starosta 
 
OZ – schvaľuje podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže podľa obdržaného návrhu, 
vrátane kúpnej zmluvy s právom spätnej kúpy podľa predloženého návrhu. 
 
            za: 7                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII.  
 
 
Bod 7  Prerokovanie správ nezávislého audítora k účtovnej   
  a konsolidovanej účtovnej závierke obce 
 
P. starosta – obe správy nezávislého audítora vám boli zaslané. Správa z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky a Správa z auditu účtovnej závierky. Prečítal výsledok 
oboch správ. Materiál tvorí prílohu č. 5. 

P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
OZ – berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky obce Kozárovce za rok 2020. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII. 
 
 
Bod 8  Prerokovanie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov 
 
P. starosta – dostali ste Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov medzi obcou a PD 
Kozárovce, pozemky sú vypísané v súpise prenajatých nehnuteľností, bavíme sa cca o 17 ha, 



ktoré sú v nájme v poľnohospodárskom družstve. PD Kozárovce vyplynula zo zákona 
povinnosť informovať nás o možnosti vypovedať zmluvu alebo pokračovať v nájme 
na obdobie 10 alebo 15 rokov. Materiál tvorí prílohu č. 6. 
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
p. Martin Gaži 
p. starosta 
Ing. Milan Obický 
Mgr. Martina Holečková 
 
OZ – schvaľuje Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20210128 medzi Obcou 
Kozárovce a PD Kozárovce s dĺžkou prenájmu podľa bodu b) na 15 rokov. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX. 
 
 
Bod 9  Aktualizácia Komunitného plánu obce na roky 2018 - 2025 
 
P. starosta – obdržal som mail z NSK, došlo k legislatívnym úpravám. Na základe tejto 
požiadavky sa majú aktualizovať Komunitné plány jednotlivých obcí, do konca októbra 
je to potrebné zaslať aktualizované. Doplnil som demografiu, bod 1.5 garanti, aktualizovali 
sa mená poslancov. Keďže nemáme oficiálne výsledky sčítania obyvateľov, nevieme 
aktualizovať národnosti, produktívny vek atď. Materiál tvorí prílohu č. 7. 
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
p. Martin Gaži 
p. starosta 
Mgr. Martina Holečková – navrhla doplniť: 

− denný stacionár – doplnilo sa – obec má vo vlastníctve stavebný pozemok určený 
na výstavbu denného stacionára a v zdravotníckej časti – nový bod – obec má zámer 
opäť sfunkčniť ambulanciu detského lekára, priestory vhodné na túto prevádzku 
má k dispozícii. 

 
OZ – schvaľuje aktualizáciu Komunitného plánu obce Kozárovce na obdobie 2018 – 2025 
podľa predloženého návrhu a zároveň so zapracovaním pripomienok od poslankyne 
Mgr. Holečkovej. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 
 
 
Bod 10 Plnenie rozpočtu 01 – 08/2021, rozpočtové opatrenie č. 3/2021  
 
P. starosta –  informoval prítomných o plnení rozpočtu 1 – 8/2021 a o rozpočtovom opatrení 
č. 3/2021. Materiál je prehľadne tabuľkovo spracovaný. Materiál vám bol zaslaný.                     



P. starosta prečítal a vysvetlil jednotlivé kapitoly, percentuálne plnenie a hlavne zmeny. 
Materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
OZ - berie na vedomie plnenie rozpočtu za január – august 2021. 

         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 
 
 
OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021 podľa predloženého návrhu.   

         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 
 
 
Bod 11 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 12 Rôzne 
 

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

Mgr. Ivana Švoliková PhD., predsedníčka kultúrnej komisie uviedla, že komisia 
v 3. štvrťroku 2021 nezasadala, nakoľko nebolo potrebné prejednávať žiadne žiadosti do OZ. 
Priebežne sa riešili jednotlivé podujatia a akcie kultúrneho a športového charakteru, nakoľko 
pandemická situácia nám neumožňuje plánovať akcie v predstihu. Materiál tvorí prílohu č. 9. 
 
OZ - berie na vedomie Správu o kultúrnej činnosti v našej obci. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 
 
 

• Udelenie čestného občianstva Obce Kozárovce 
 
P. starosta – je tu návrh od starostu a z Obecnej rady na udelenie čestného občianstva ľuďom, 
ktorí našu obec zásadným spôsobom reprezentujú. Jedná sa o p. Ing. Ivana Štefanca, MBA, 
PhD., europoslanca a p. Alžbetu Szabovú, predsedníčku slovenskej samosprávy v meste 
Oroszlány. Zaslúžia si udeliť čestné občianstvo Obce Kozárovce. 

Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., poslanec Európskeho parlamentu – reprezentuje obec 
Kozárovce na rôznych podujatiach, dlhodobo podporuje kultúrne aj športové podujatia v obci 
svojou prítomnosťou aj sponzorsky. 



Alžbeta Szabová, predsedníčka slovenskej samosprávy v meste Oroszlány – skoro dve 
desaťročia je spolupráca medzi obcou a ich samosprávou, stretávame sa na kultúrnych 
podujatiach, kedy od nás z Kozároviec dostávame pozvania do Oroszlánu a rovnako oni boli 
pozývaní ku nám. Spolupráca oboch samospráv je na vysokej vzájomnej úrovni. 
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Martina Holečková 
Mgr. Ivana Švoliková PhD. 
p. starosta 

 
OZ – schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Kozárovce v zmysle § 11 ods. 4 písm. 
o) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení udelením čestného 
občianstva Obce Kozárovce pre Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 
 

 
OZ – schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Kozárovce v zmysle § 11 ods. 4 písm. 
o) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení udelením čestného 
občianstva Obce Kozárovce pre Alžbeta Szabová. 
 
         za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 
 
 

• Kotolňa ZŠ s MŠ Kozárovce 
 

P. starosta – už dlhodobejšie riešime rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ, po rôznych návrhoch, 
či pôjdeme samostatnou formou rôznymi ponukami, sme absolvovali s riaditeľom školy 
a zástupkyňou starostu obhliadku troch plynových kotolní na základných školách v blízkom 
okolí (Bánovce nad Bebravou, Zemianske Kostoľany,  Prievidza). Princíp realizácie a obnovy 
by spočíval v tom, že firma by zrealizovala projekty, stavebné povolenia a splácalo by sa to 
podľa možnosti 10 alebo 15 rokov, závisí od cenovej ponuky. Tým by sa vedela v ZŠ s MŠ 
vymeniť komplet celá kotolňa s rozvodmi a s radiátormi. Celá kotolňa by bola v správe 
a údržbe danej firmy.  
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Richard Demian 
p. starosta 
Ing. Jana Mrázová 
Mgr. Ivana Švoliková PhD.  
p. Marián Valach 
p. Martin Gaži 



OZ – schvaľuje proces prípravy rekonštrukcie kotolne s rozvodmi v ZŠ s MŠ formou 
oslovenia dodávateľov, ktorí komplexne zrekonštruujú kotolňu na svoje náklady, s tým že im 
to budeme následne splácať. 
 
         za: 7                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 
 
 
Bod 13 Diskusia 
 
P. starosta: 
 

- výberové konanie na riaditeľa školy - riaditeľovi ZŠ s MŠ končí volebné obdobie 
k 31.12.2021, budú voľby, v najbližších týždňoch vyhlásime voľbu na riaditeľa ZŠ 
s MŠ, následne prebehne výberové konanie, výberovú komisiu má na starosti rada 
školy, vyhodnotí celý proces a dá na podpis starostovi obce, 

- rozšírenie kanalizačnej siete v obci Kozárovce  – došlo k uzatvoreniu výberového 
konania, prijali sme ponuku od firmy STAVEKO, dokumenty so žiadosťou budú 
odovzdané na kontrolu NSK, v jesenných mesiacoch dôjde k podpisu zmluvy medzi 
obcou a zhotoviteľom, 

- jesenné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery od 11.10.2021, cca 20 stojísk v obci, 
- stojiská – som za to, aby sa nechali po obci len stojiská na sklo, nakoľko sa tam 

hromadí neporiadok. Kontajnery na plasty a papier sa stiahnu, tie posilníme 
v centrálnej zóne, pri škole, bytovkách a na obecnom úrade, zároveň sa veľa ľudí 
ukracuje o mieru triedenia, mám to vyhodnotené, tabuľku vám zašlem, môžeme 
ju uverejniť aj v novinách, 

- obecná knižnica – od budúceho týždňa otvoríme knižnicu každý deň minimálne 
na 4 hodiny, v stredu na 6 hodín, plánujeme digitalizáciu - zaviesť program, ktorý 
by bol naplnený knihami a zverejnený na web stránke obce. 
 

P. starosta otvoril priestor na diskusné príspevky. 
 

Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Ivana Švoliková PhD. 

- detské komunitné centrum v priestoroch základnej školy využiť ako klub mládeže, 
p. Martin Gaži  

- dosypať štrk na cestu vedľa cintorína, 
- stojiská na odpad na cintoríne – označiť kontajnery (piktogramy), aby bolo zrejmé 

ako správne separovať,  
p. Marián Valach 

- rozšírenie požiarnej zbrojnice, 
- zakúpenie smetných nádob určených na psie exkrementy, umiestnenie nádob v obci, 

Ing. Jana Mrázová 
Ing. Dominika Skačanová 
Mgr. Mária Hlavová 
Mgr. Martina Holečková 

- obyvatelia, ktorí nemajú zrealizovanú kanalizačnú prípojku – vyzvať ich k pripojeniu 
do konca roka, 

- dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ – umiestniť v uličke za Jednotou. 



 
OZ - berie na vedomie diskusné príspevky, ktoré boli v bode diskusia prezentované. 
 
          za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVII.  
 
 
Bod 14 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní OZ a ukončil 12. riadne zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Mgr. Mária Hlavová 
 
                                                p. Martin Gaži 
 
 
Zapisovateľka:                   Ing. Monika Vinarčíková 

 
 
 
 
 
 


