
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 13 

z 13. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 16.12.2021 
 
 

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 
• Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2022 
• Návrh plánu práce OR a OZ na rok 2022 

• Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2021 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 

doručenú od Stolnotenisového oddielu Kozárovce (STO Kozárovce)  
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 

doručenú od DH KOZÁRENKA 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 

doručenú od Folklórnej skupiny PRASLICA  
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 

doručenú od futbalového klubu TJ Lokomotíva Kozárovce 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 

doručenú od eRko-HKSD 
• Plnenie rozpočtu 01 – 10/2021, rozpočtové opatrenie č. 4 
• Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024 

• Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecných bremien  
• Prerokovanie návrhu Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice 

v Kozárovciach  
• Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2021 - Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 „Požiarny poriadok 

obce Kozárovce“ 

• Prerokovanie žiadostí o prenájom obecných nehnuteľností  
- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt od p. Kúkela 
- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od spoločnosti Bukviarovci s.r.o. – lekáreň 

• Rôzne 
- Predaj obecného pozemku 
- Správy o činnosti komisií 

• Správa o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí 
a zdravotníctva 

• Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku 
a životného prostredia 

- Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2022 
- Žiadosť o vyradenie majetku z inventára školy 
- Žiadosť o vyradenie nákladného auta Š 706 – Liaz valník z majetku obce 
- Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti do osobného vlastníctva 
- Inventarizačné komisie 

• Diskusia 



I. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: Mgr. Martinu Holečkovú, p. Mariána Majera, 

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  

Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti Obecnej rady. 

V. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2022 

a poveruje hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu kontrol na I. polrok 2022. 



VI.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Plán práce obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2022, podľa predloženého návrhu. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 1/2021 doručenú 

od Stolnotenisového oddielu Kozárovce vo výške 2 000 EUR, na úhradu refundácie nákladov 

na činnosť klubu v roku 2022. 

 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 1/2021 doručenú 

od DH KOZÁRENKA vo výške 1 710 EUR, na úhradu refundácie nákladov na činnosť v roku 

2022. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 1/2021 doručenú 

od Folklórnej skupiny PRASLICA vo výške 1 300 EUR, na úhradu refundácie sústredenia 

členov skupiny v roku 2022. 

 



 

X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 1/2021 doručenú 

od futbalového klubu TJ Lokomotíva Kozárovce vo výške 18 000 EUR, na úhradu refundácie 

nákladov na činnosť futbalových mužstiev v roku 2022. 

 

XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce na účel VZN č. 1/2021 doručenú 

od eRko-HKSD vo výške 400 EUR, na úhradu refundácie nákladov ubytovania a dopravy 

pre detský letný tábor v roku 2022. 

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu za 1/2021 - 10/2021. 

 

XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 podľa predloženého návrhu.   

 

 

 



 

XIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kozárovce k rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024. 

 

XV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Rozpočet na rok 2022 podľa predloženého upraveného návrhu, vrátane zmeny, ktorú predniesol 

starosta obce. 

XVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach   

Berie na vedomie  

Rozpočty na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu. 

 

XVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení vecných bremien, medzi „Povinným“ Obcou Kozárovce a „Oprávneným“ 

Západoslovenskou distribučnou, a.s. na pozemku v k. ú. Kozárovce, parcela registra „C“, parc. 

č. 576/5 o výmere 4 669 m2, vedenom ako Zastavaná plocha a nádvorie na liste vlastníctva č. 1 

vo vlastníctve Obce Kozárovce podľa predloženého návrhu. 

 

 



XVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Kozárovciach podľa predloženého návrhu. 

 

XIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na VZN č. 3/2021 - Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 „Požiarny poriadok obce Kozárovce“ podľa 

predloženého návrhu. 

XX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť od p. Kúkela o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2020 na obecný byt v bytovom dome 

Kozárovce č. 1010 od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

XXI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach   

Schvaľuje 

Žiadosť od spoločnosti Bukviarovci, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy lekárne v PFO 

Kozárovce č. 103 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2031. 

 

XXII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  



 

Podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, vrátane kúpnej zmluvy s právom spätnej 

kúpy podľa predloženého návrhu. 

XXIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Informácie o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. 

 

XXIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu o činnosti Komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného 

prostredia. 

XXV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Kozárovce 

v centre voľného času na rok 2022, a to sumu 40 EUR na jedno dieťa. 

 

XXVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť ZŠ s MŠ Kozárovce o vyradenie majetku z inventára školy podľa predloženého návrhu. 

 

 



XXVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Vyradenie nákladného vozidla Škoda 706, EČV: LV 711AU, rok výroby 1985 valníkového 

typu z majetku obce. 

XXVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Neschvaľuje  

Zámer predaja nehnuteľnosti súp. č. 490 nachádzajúcej sa v k.ú. Kozárovce, parc. č. 596/2 

formou verejnej obchodnej súťaže. 

XXIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Účtovnú inventarizáciu a za členov inventarizačnej komisie schvaľuje: Ing. Milana Obického, 

p. Mariána Majera, Ing. Katarínu Káčerovú, p. Martina Gažiho a za predsedu komisie 

Mgr. Martinu Holečkovú. Účtovnú inventarizáciu – stav k 31.12.2021 je potrebné vykonať 

do 18.03.2022. 

XXX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Zámer kúpy nehnuteľností v k.ú. Kozárovce - parcela registra „C“, parc. č. 597/3 vedená ako 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2 a parcela registra „C“, parc. č. 598/1, vedená 

ako Záhrada o výmere 128 m2, evidované na LV č. 34 a parcela registra „C“, parc. č. 598/2 

vedená ako Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 617 m2 a parcela registra „C“, parc. č. 597/1, 

vedená ako Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, na ktorej sa nachádza dom súp. č. 



491, evidované na LV č. 2154 a poveruje obecný úrad o vykonanie úkonov potrebných ku kúpe 

predmetných nehnuteľností. 

XXXI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Diskusné príspevky, ktoré boli v bode diskusia prezentované. 

 

      
 
 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


