
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 12 

z 12. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.09.2021 
 
 

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 

• Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu  
• Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2021/2022 
• Prerokovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj obecného pozemku  

• Prerokovanie správ nezávislého audítora k účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierke 
obce 

• Prerokovanie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov 

• Aktualizácia Komunitného plánu obce na roky 2018 – 2025 
• Plnenie rozpočtu 01 – 08/2021, rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

• Rôzne 
- Správa o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
- Udelenie čestného občianstva Obce Kozárovce 
- Kotolňa ZŠ s MŠ Kozárovce 

• Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: Mgr. Máriu Hlavovú, p. Martina Gažiho 

b) návrhovú komisiu: Mgr. Ivanu Švolikovú PhD., Ing. Janu Mrázovú, 

p. Mariána Valacha. 

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 na ochranu verejného záujmu. 



VI.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu o pripravenosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2021/2022. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže podľa obdržaného návrhu, vrátane kúpnej 

zmluvy s právom spätnej kúpy podľa predloženého návrhu. 

 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky obce Kozárovce za rok 2020. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20210128 medzi Obcou Kozárovce a PD 

Kozárovce s dĺžkou prenájmu podľa bodu b) na 15 rokov. 

 

 

 



X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Aktualizáciu Komunitného plánu obce Kozárovce na obdobie 2018 – 2025 podľa predloženého 

návrhu a zároveň so zapracovaním pripomienok od poslankyne Mgr. Holečkovej. 

 

XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu za január – august 2021. 

 

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 podľa predloženého návrhu.   

 

XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o kultúrnej činnosti v našej obci. 

 

XIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach   

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. 

 

XVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Diskusné príspevky, ktoré boli v bode diskusia prezentované. 

 

 

 

      

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


