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Zápisnica 

zo 7. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 26.11.2021 

 

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  7.  neplánované  zasadnutie OZ,           
na ktorom privítal všetkých prítomných. 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 7. neplánovanom zasadnutí OZ bolo prítomných 8 poslancov, preto 
vyhlásil OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnená: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová             
Počet prítomných poslancov:  8 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Ivanu Švolikovú PhD., p. Mariána Valacha 
Za členov návrhovej komisie: Mgr. Máriu Hlavovú, p. Martina Gažiho, p. Mariána Majera 
 
Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 8 poslancov  
 
 za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 
 
Pre rokovanie 7. neplánovaného zasadnutia OZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý 
bol uvedený v pozvánke. Všetkým Vám bol zaslaný.  Dal hlasovať za schválenie programu. 
 
Za schválenie programu: 
 
 za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. II. 
 
 
Bod 2  Prerokovanie Zmluvy o dielo ohľadom stavby „Kozárovce – 
  rozšírenie kanalizačnej siete“ 
 
P. starosta – bol vám zaslaný návrh Zmluvy o dielo, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi Obcou 
Kozárovce a zhotoviteľom stavby - firmou Ing. Marián Sahul STAVEKO. Návrh zmluvy bol 
súčasťou verejného obstarávania, ktoré prebiehalo cez Vestník verejného obstarávania. Názov 
stavby je „Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete“. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať 



dielo do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Cena bez DPH 1 090 000 EUR, cena celkom 
s DPH je 1 308 000 EUR. Prvá faktúra bude vystavená, ak bude zrealizovaných 80 % diela, 
15 % je po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a 5 %, keď sú odstránené vady 
a nedorobky diela. Materiál tvorí prílohu č. 1.  
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
Do rozpravy sa zapojili: 
 
Mgr. Martina Holečková  
p. starosta 
Mgr. Ivana Švoliková PhD.  
p. Marián Majer 
p. Martin Gaži  
 
 
OZ – schvaľuje Zmluvu o dielo medzi Obcou Kozárovce a spoločnosťou Ing. Marián Sahul 
STAVEKO (IČO: 14410923) ohľadom realizácie stavby „Kozárovce – rozšírenie 
kanalizačnej siete“ podľa predloženého návrhu a poveruje starostu obce podpisom tejto 
Zmluvy o dielo. 
 
 za: 8  proti: 0  zdržalo sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III. 
 
 
Bod 3  Prerokovanie predloženia žiadosti „Revitalizácia kultúrneho 
  domu  Kozárovce“, v rámci výzvy predkladania žiadostí 
  o poskytnutie NFP  na  podporu udržateľnosti a odolnosti 
  kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 
 
P. starosta – v septembri som spomínal, že sú výzvy cez Ministerstvo kultúry na údržbu alebo 
opravu v súvislosti s COVID-om v kultúrnych inštitúciách, medzi ktoré môžeme zaradiť 
aj náš Dom kultúry. Podali sme žiadosť, ktorá nám umožňuje zrealizovať rekonštrukciu 
toaliet, vrátane nákupu tovarov – dávkovače, merače teploty a pod. Žiadosť bola podaná 
v hodnote 93 251,93 EUR, požadovaná výška NFP 88 589,33 EUR, kde spolufinancovanie 
je necelých 5 000 EUR. Materiál tvorí prílohu č. 2.  
 
P. starosta otvoril priestor pre otázky a pripomienky. 
Do rozpravy sa zapojili: 
 
Mgr. Martina Holečková 
p. starosta 
p. Martin Gaži 
Mgr. Ivana Švoliková PhD.  
p. Marián Majer 
 
 
 
 



OZ – schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu – IROP-PO7-SC77-2021-75 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 
inštitúcií „Revitalizácia kultúrneho domu Kozárovce“ vo výške 5 000 EUR a financovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 za: 8  proti: 0  zdržalo sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 
 
 
Bod 4  Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za účasť 
na rokovaní OZ a ukončil 7. neplánované zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Ivana Švoliková PhD.  

    p. Marián Valach 

                                         
 
Zapisovateľka :               Ing. Monika Vinarčíková 
 
 


