
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 8 

z 8. neplánovaného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 07.02.2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
 

• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

• Zloženie sľubu náhradníka za poslanca 
• Schválenie programu 

• Voľba návrhovej komisie 
• Voľba členov obecnej rady 
• Voľba predsedu a členov Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 

• Doplnenie členov Komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného 
prostredia 

• Schválenie sobášiaceho 

• Určenie zástupcu starostu obce 
 

I. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

 

A. berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva 

Mgr. Ivany Švolikovej PhD.  (mandát poslankyne zanikol 31.12.2021),  

B. berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy nastupuje náhradník 

za poslanca obecného zastupiteľstva – p. Milan Záhorský,  

C. konštatuje, že novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva p. Milan 

Záhorský zložil zákonom predpísaný sľub. 

 

II. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

 



III. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Martina Holečková, Mgr. Mária Hlavová a JUDr. Andrea 

Chorvátová Nagyová. 

 

IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Voľbu členov obecnej rady a komisií formou verejnej voľby. 

 

V. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje a dopĺňa  

Obecnú radu podľa § 14 zákona o obecnom zriadení v zložení: p. Marián Majer, Mgr. Martina 

Holečková, p. Marián Valach. 

 

VI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Volí  

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení za členov Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych 

vecí a zdravotníctva: Mgr. Máriu Hlavovú, Ing. Janu Mrázovú. Za predsedu komisie: Ing. 

Dominiku Skačanovú a za odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: PhDr. Moniku 

Nemčekovú, p. Máriu Orovnickú, Bc. Renátu Ižoldovú, Mgr. Ivanu Švolikovú PhD. a p. Ivana 

Šimkoviča. 

 



VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Volí  

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení za členov Komisie výstavby, územného plánu, 

verejného poriadku a životného prostredia: JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú a p. Milana 

Záhorského. 

 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje a dopĺňa  

Sobášiaceho v neprítomnosti starostu: p. Milana Záhorského. 

 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Informáciu o zastupovaní starostu. 

 

      
 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


