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Zápisnica 

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 27.06.2022 

 

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 15. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 
privítal všetkých prítomných. 
 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 7 poslancov, preto vyhlásil 
OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Počet prítomných poslancov:  7 
Ospravedlnení: p. Milan Záhorský, Ing. Jana Mrázová 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Dominiku Skačanovú a p. Mariána Valacha. 
Za členov návrhovej komisie: p. Martina Gažiho, p. Mariána Majera a JUDr. Andreu 
Chorvátovú Nagyovú. 
 

Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 7 poslancov.  
 
           za: 7                    proti: 0               zdržalo sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 
 
Pre rokovanie 15. riadneho  zasadnutia OZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý 
bol uvedený v pozvánke. Spýtal sa, či má niekto voči predloženému programu  pozmeňujúce 
alebo doplňujúce návrhy. Nemal nikto. 

 
Za schválenie  programu:  
 
           za: 7                    proti: 0               zdržalo 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 uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí. Konali sa dve zasadnutia, riadne OZ 28.03.2022 
a neplánované OZ 02.05.2022. Poznamenal, že k niektorým bodom sa ešte vrátime. Materiál 
tvorí prílohu č. 1. 
P. starosta poďakoval Ing. Milanovi Obickému a vyzval prítomných k otázkam. Otázky nemal 
nikto. 



OZ - berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí. 
 
            za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III.  
 
 
Bod 3  Správa o činnosti Obecnej rady 
 
P. Marián Majer, zástupca starostu predniesol správu o činnosti obecnej rady. Obecná rada 
sa konala 21.06.2022. Materiál tvorí prílohu č. 2. 
P. starosta poznamenal, že niektorými bodmi zo správy obecnej rady sa budeme dnes ešte 
zaoberať. Vyzval prítomných k otázkam. Otázky nemal nikto. 
   
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  Informácie o činnostiach komisií OZ 
 

 Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
 

Ing. Dominika Skačanová, predsedníčka komisie predniesla informáciu o činnosti komisie, 
ktorá zasadala dňa 15.06.2022 za účelom zosumarizovania organizačných vecí, týkajúcich 
sa Kozárovského jarmoku. Okrem toho zasadala komisia dvakrát, a to za účelom 
zorganizovania pálenia vatry a vystúpenia folklórnej skupiny Skalka. Priamo 
pred zastupiteľstvom kultúrna komisia nezasadala, nakoľko sa jej žiadna z podaných žiadostí 
priamo netýkala.  
 
 

 Finančná komisia 
 

Mgr. Martina Holečková, predsedníčka komisie predniesla informáciu o činnosti komisie, 
ktorá zasadala 27.06.2022, a to v súvislosti so zastupiteľstvom – materiály, ktoré boli 
spomenuté v rámci činnosti obecnej rady. 
 
 

 Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia 
 

P. Marián Valach, predseda komisie informoval, že komisia od posledného OZ nezasadala. 
Konalo sa len neformálne stretnutie komisie. 
P. starosta poďakoval za prednesenie informácií a vyzval k otázkam. Otázky neboli. 
 
OZ - berie na vedomie informácie o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva, Finančnej komisie a Komisie výstavby, územného plánu, verejného 
poriadku a životného prostredia. 
 
         za: 7                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 



Bod  5 Správa o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom 
roku 2021/2022 

 
Mgr. Ivana Švoliková PhD, riaditeľka školy predniesla správu o činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce, 
ktorá sa skladá z dvoch častí, a to činnosť materskej školy a činnosť základnej školy. Materiál 
tvorí prílohu č. 3. 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy a vyzval k otázkam. 
 
 
OZ - berie na vedomie Správu o výsledkoch a činnosti 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 Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kozárovce na II. polrok 2022 
 
Ing. Milan Obický – hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kozárovce na II. polrok 2022. Uviedol, že návrh bol zverejnený v úradnej 
tabuli. Prečítal dôvodovú správu. Materiál tvorí prílohu č. 4. 
 
 
OZ – schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce 
na II. polrok 2022 a zároveň poveruje hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu 
kontrol na II. polrok 2022. 
 
            za: 7                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII.  
 
 
Bod 7  Plnenie rozpočtu 1 – 5/2022, rozpočtové opatrenie č. 2 
 
P. starosta –  dostali  ste návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2022 a plnenie rozpočtu za prvých 
päť mesiacov roku 2022. Prečítal a vysvetlil jednotlivé kapitoly, percentuálne plnenie 
a hlavne zmeny. Materiál je prehľadne spracovaný v tabuľke a bol vám zaslaný. Materiál tvorí 
prílohu č. 5. 
 
 
OZ - berie na vedomie plnenie rozpočtu za január – máj 2022 a zároveň schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 2/2022 podľa predloženého návrhu. 

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



Bod 8  Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 – Dodatok č. 2 k VZN  
  č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 
 
P. starosta – ZŠ s MŠ Kozárovce zaslala sprievodný list, v ktorom žiada zvýšenie paušálnej 
mesačnej réžie detí MŠ a žiakov ZŠ z doterajších dvoch na tri eurá. Návrh VZN č. 1/2022 – 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 
bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonnej lehote. Materiál tvorí prílohu č. 6. 

OZ - sa uznáša na VZN č. 1/2022 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o škole a školských 
zariadeniach v obci Kozárovce podľa predloženého návrhu. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX. 
 
 

Bod 9  Prerokovanie úväzku starostu, počtu poslancov, volebných 
obvodov, volebných okrskov, plagátových plôch pre komunálne 
voľby na volebné obdobie 2022 - 2026 

 
P. starosta –  tento rok sa budú konať komunálne voľby. Sú vyhlásené na 29.10.2022. 
Niektoré úlohy nám vyplývajú zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. volebného 
kódexu. Preto je potrebné prerokovať úväzok starostu, počet poslancov, volebných obvodov, 
volebných okrskov a plagátové plochy.  

Počet poslancov sa určuje podľa počtu obyvateľov. Podľa § 11 písm. d) zákona o obecnom 
zriadení – počtu obyvateľov od 1 001 do 3 000 obyvateľov prináleží 7 až 9 poslancov. 

Podľa volebného kódexu v obci, ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného 
zastupiteľstva sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Volebný okrsok sa utvára tak, 
aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. 

Do rozpravy sa zapojili: 
p. Martin Gaži 
Mgr. Martina Holečková 
p. Marián Majer 
 
OZ – schvaľuje rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 1,00 na celé funkčné obdobie. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 
 
 
OZ – schvaľuje jeden (1) volebný obvod s počtom poslancov obecného zastupiteľstva deväť 
(9) pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Kozárovce. Volebné okrsky 
dva (2). Plagátové plochy v zmysle VZN č. 4/2013 o plagátových plochách na území obce 
Kozárovce počas volebnej kampane. 
 
          za: 7                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 



Bod 10 Prerokovanie výsledkov Participatívneho rozpočtu za rok 2022 
 
Mgr. Martina Holečková – v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2022 boli predložené 
tri projekty, ktoré splnili požiadavky stanovené štatútom participatívneho rozpočtu. Prebehlo 
hlasovanie o jednotlivých projektoch. Poradie podľa úspešnosti – PhDr. Nemčeková – 
Chodecké aktivity (26 hlasov), Bc. Ivaničová – Deň prvej pomoci pre obyvateľov obce 
Kozárovce (18 hlasov) a Ing. Šusták – Anjelský chodník plus (10 hlasov). Keďže nám čiastka, 
ktorú máme vyčlenenú v rozpočte na participatívny rozpočet postačuje na podporenie 
všetkých troch projektov, finančná komisia odporúča schváliť prerozdelenie prostriedkov 
medzi jednotlivé projekty podľa návrhu z OR. 
 
OZ – schvaľuje udelenie dotácie v sume 1 560 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu 
pre projekt PhDr. Nemčekovej. 
 

za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 
 
 
OZ – schvaľuje udelenie dotácie v sume 1 600 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu 
pre projekt Bc. Ivaničovej. 
 

za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 
 
 
OZ – schvaľuje udelenie dotácie v sume 1 800 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu 
pre projekt Ing. Šustáka.        
 
 za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 
 
 
Bod 11 Voľba prísediacich pre Okresný súd Levice na obdobie 2022 - 

2026 
 
P. starosta – v priebehu apríla nám bol doručený list v súvislosti s voľbou prísediacich 
pre Okresný súd Levice. Za obec Kozárovce som navrhol Ing. Martinu Kováčovú 
a Ing. Zuzanu Fidesovú Pustaiovú. Obe kandidátky spĺňajú všetky predpoklady podľa Zákona 
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň 
súhlasia so svojou kandidatúrou. Materiál tvorí prílohu č. 7. 
 
OZ - schvaľuje navrhované kandidátky Ing. Martinu Kováčovú a Ing. Zuzanu Fidesovú 
Pustaiovú do funkcie prísediacich pre Okresný súd Levice na volebné obdobie 2022 – 2026. 
 
 za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 
 



Bod 12 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 13 Rôzne 
 
 

 Žiadosť o zmenu druhu pozemku od Mgr. Petráša 
 
P. starosta -  Mgr. Petráš nám zaslal žiadosť o zmenu druhu pozemku v lokalite Priehrada, 
súčasné parkovisko. Ide o zmenu z ornej pôdy na zastavané plochy a nádvoria. V územnom 
pláne je naznačené, že od tejto parcely smerom k Pustej hore vzniká rekreačná oblasť. 
Uvedenú žiadosť sme prejednávali na marcovom zastupiteľstve, kedy nebola schválená. 
Materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
p. Marián Majer 
p. starosta 
p. Martin Gaži 
Mgr. Martina Holečková 
p. Marián Valach 
 
OZ – schvaľuje žiadosť od Mgr. Petráša o zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2 715 m2,  v k. ú. Kozárovce, parcela registra „C“, parc. č. 1576 
evidovaná na LV č. 3627. 
 
 za: 6                    proti: 0               zdržal sa: 1 
Zdržala sa: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 
 
 

 Žiadosť od p. Kabáta o zámenu susediacich parciel 
 
P. starosta – p. Kabát sa na nás obrátil s návrhom vzájomnej zámeny susediacich parciel 
priložených v situačnom pláne. Žiada zameniť parcelu č. 1029/2 vedenú na LV č. 655 
o výmere 1 400 m2  za obecné parcely č. 710/1 o výmere 522 m2, 710/4 o výmere 132 m2, 
710/5 o výmere 321 m2 a parcelu č. 710/8 o výmere 93 m2  vedené na LV č. 1. Uvedená 
parcela vo vlastníctve p. Kabáta sa nachádza v k. ú. Psiare. Zároveň cez túto parcelu 
prechádza miestna komunikácia, ktorú udržiavame v rámci našej obce. Bolo by výhodou 
vlastniť túto parcelu, ale keďže sa nachádza v inej obci, v inom okrese a v inom kraji, 
najlepšou možnosťou by bola úprava katastrálnych hraníc medzi obcou Kozárovce a obcou 
Hronský Beňadik, časť Psiare. Touto žiadosťou sa môžeme zaoberať až po schválení ÚPN 
Kozárovce, Dodatok č. 3. Materiál tvorí prílohu č. 9. 
 
Do rozpravy sa zapojil: 
p. Martin Gaži 
 



OZ - berie na vedomie žiadosť od p. Kabáta o vzájomnú zámenu susediacich parciel podľa 
predloženej žiadosti. 
 

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

 Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach 
 
P. starosta –  s platnosťou od 1. júla 2022 by sme doplnili do článku 4, bod 5) špeciálne 
bezplatné knižničné – informačné služby, a to donášku kníh zdravotne znevýhodneným 
a imobilným občanom. Donáška sa bude vykonávať 2 dni v týždni, mimo otváracích hodín. 
Materiál tvorí prílohu č. 10. 
 
OZ - schvaľuje Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa 
doplnených zmien od 01.07.2022. 
 

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

 Vyradenie kníh z majetku obecnej knižnice 
 
P. starosta –  knihy, ktoré sú poškodené alebo zastarané, budú vyradené. Z Fondu na podporu 
umenia sme dostali dotáciu vo výške 1 700 EUR na nákup cca 120 ks nových kníh. Materiál 
tvorí prílohu č. 11. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
p. Marián Majer 
Mgr. Martina Holečková 
 
OZ – schvaľuje vyradenie kníh z majetku Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa 
predloženého návrhu. 
 

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

 Zmluva o zriadení vecného bremena 
 
P. starosta – ide o zriadenie vecného bremena na parcelách registra „C“, parc. č. 4895/9, druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2 a parc. č. 4895/10, druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2 v k. ú. Kozárovce v prospech p. Skačanovej 
a p. Melčíka z dôvodu umiestnenia vodovodného potrubia a vodomernej šachty rodinného 
domu na pozemku vo vlastníctve Obce Kozárovce. Materiál tvorí prílohu č. 12. 
 
OZ - schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kozárovce, 
IČO: 00 307 149 ako povinným z vecného bremena a Ing. Dominikou Skačanovou 
rod. Skačanovou, 946220/9996, 20.12.1994, Kozárovce 688, 935 22  Kozárovce a Jaromírom 
Melčíkom rod. Melčíkom, 940504/8620, 4.5.1994, Rudno nad Hronom 249, 966 51  Rudnom 



nad Hronom ako oprávnenými z vecného bremena. Predmetom vecného bremena 
je umiestnenie vodovodného potrubia a vodomernej šachty, právo vstupovať na pozemok 
pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom kontroly, opravy, údržby vodovodného 
potrubia a vodomernej šachty k pozemku parcela KN-C č. 4895/9, druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 100 m2, k.ú. Kozárovce a parcela KN-C, č. 4895/10, druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, k. ú. Kozárovce. 
 

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

 Zmluva o zriadení vecného bremena 
 

P. starosta - ide o zriadenie vecného bremena na parcele registra „E“, parc. č. 1510, druh 
pozemku Trvalý trávny porast o výmere 146 m2  v k. ú. Kozárovce v prospech p. Jančeka 
a p. Jančekovej z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky rodinného domu na pozemku  
vo vlastníctve Obce Kozárovce. Materiál tvorí prílohu č. 13. 
 
OZ - schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kozárovce, IČO: 00 307 
149 ako povinným z vecného bremena a Jozefom Jančekom, rod. Jančekom, 640126/6828, 
26.01.1964, Kozárovce 689, 935 22  Kozárovce a Zdenkou Jančekovou rod. Cínovou, 
675227/6828, 27.02.1967, Kozárovce 689, 935 22  Kozárovce ako oprávnenými z vecného 
bremena. Predmetom vecného bremena je umiestnenie elektrickej prípojky, právo vstupovať 
na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom kontroly, opravy, údržby 
elektrickej prípojky k pozemku parcela KN-E č. 1510, druh pozemku Trvalý trávny porast 
o výmere 146 m2, k. ú. Kozárovce. 
 

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

 Odpredaj nákladného auta Š 706 – Liaz valník z majetku obce – určenie minimálnej 
ceny 

 
P. starosta – nákladné auto (Š 706 – Liaz) sme vyradili z majetku obce na konci minulého 
roka. Máme možnosť odpredať auto na náhradné diely, je potrebné určiť minimálnu cenu, 
za ktorú ho predáme. Na základe prieskumu cez internet navrhujem minimálnu sumu 
1 800 EUR. 
 
OZ - schvaľuje minimálnu cenu odpredaja nákladného auta Š 706 – Liaz valník v sume 
1 800 EUR. 
 

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



 Použitie rezervného fondu pre projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“ 
 
P. starosta – z Ministerstva vnútra máme dotáciu vo výške 30 000 EUR a zvyšných 
30 915,37 EUR by sme kryli z rezervného fondu. Jedná sa o prístavbu hasičskej zbrojnice, 
ktorá sa v súčasnosti realizuje. 
 
OZ - schvaľuje použitie rezervného fondu na dofinancovanie prístavby hasičskej zbrojnice 
vo výške 30 915,37 EUR. 
 

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

 Použitie rezervného fondu pre projekt WIFI pre obec Kozárovce 
 
P. starosta – v súčasnosti realizujeme projekt WIFI pre obec Kozárovce prostredníctvom 
eurofondov, kde celkové náklady sú vo výške 14 880 EUR. Spoluúčasť obce je 5%, 
t. j. 744 EUR. Túto spoluúčasť by sme kryli z rezervného fondu.  
 
OZ - schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie spoluúčasti pre projekt WIFI 
pre obec Kozárovce vo výške 744 EUR. 
 

za: 7                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIV. 
 
 
Bod 14 Diskusia 
 
P. starosta 

- Prístavba hasičskej zbrojnice – sme v stave realizácie, dokončuje sa hrubá stavba, 
- WIFI pre obec Kozárovce – projekt už realizujeme, vybudovaných v obci bude 

12 WIFI prístupových bodov (6 interných, 6 externých), 
- Dostavba kanalizácie v obci – rozpočet je upravený, nasleduje proces verejného 

obstarávania, 
- Revitalizácia Domu kultúry – podali sme projekt, bola nám doručená výzva 

na doplnenie z Ministerstva vnútra, výzvu sme doplnili, čakáme na rozhodnutie, 
- Prístrešok na bicykle v škole – výzvu sme doplnili, z Ministerstva dopravy nám zaslali 

vyjadrenie, že našu žiadosť neschválili, hoci sme splnili náležitosti, 
- Obecná knižnica – Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške 1 500 EUR, 

spoluúčasť 200 EUR z vlastných zdrojov a za 1 700 EUR nakúpime knihy 
do knižnice, 

- 100 rokov divadla – dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja na pokrytie nákladov 
bude poskytnutá v septembri, 

- Kotolňa v ZŠ s MŠ Kozárovce – dnes sa uzavrelo druhé verejné obstarávanie, menili 
sa podmienky, jedinou podmienkou bola cena, 

- Územný plán obce – Doplnok č. 3 je zverejnený na stránke obce, je rozposlaný 
dotknutým stranám, plynie lehota 30 dní na zaslanie stanovísk,  

- MAS-ka „POŽITAVIE – ŠIROČINA“ – alokovaných máme cca 37 000 EUR, ktoré 
by sme vedeli použiť na rekonštrukciu autobusovej zastávky na námestí, podmienkou 



je využiť inteligentný prvok. Je potrebné podať žiadosť, vykonať verejné obstarávanie, 
realizácia projektu by sa uskutočnila budúci rok, 

- p. Marián Majer – zateká strecha v Dome kultúry,  
- p. starosta – tento víkend bola vymenená izolácia strechy nad reštauračnou časťou, 
- p. Marián Valach – navrhol zamurovať vrchné okná v reštauračnej časti Domu 

kultúry, 
- p. starosta – navrhujem stretnutie v Dome kultúry pred začatím rekonštrukčných prác, 

kde si prejdeme tieto návrhy, 
- Mgr. Martina Holečková – zúčastnila som sa stretnutia ohľadom cesty I/76 a okružnej 

križovatky v Tlmačoch, zaznela informácia, ktorá sa týkala našej obce a chodníka 
od MRK smerom ku stanici, navrhli riešenie – rozšírená krajnica, ktorá by nahradila 
chodník, 

- p. starosta – v územnom pláne už máme vytvorený územný predpoklad na chodník, 
zároveň som aj ja absolvoval stretnutia so štátnym tajomníkom MIRRI, s vedúcim 
odboru cestnej dopravy na Ministerstve dopravy, kde sme túto problematiku riešili, 

- Ing. Dominika Skačanová – nefunguje osvetlenie na Brôdku, 
- p. starosta – predpokladám, že problém je súmrakový spínač, preveríme a dáme 

opraviť, 
- p. Martin Gaži – zámena pozemkov v súvislosti s chodníkmi na hlavnej ceste, 
- p. starosta – bude zriadená ťarcha na LV samosprávneho kraja na plochu chodníkov, 
- p. Martin Gaži – oprava ciest po obci (pri p. Chlpíkovi), 
- p. starosta – opravu povrchov miestnych komunikácií plánujeme v jesennom období, 

kedy obdobné práce realizuje správa ciest, 
- p. Martin Gaži – kosenie potokov, ktoré patria povodiu Hrona, 
- p. starosta – prišla nám objednávka na kosenie brehov, urobili obhliadku z povodia 

Hrona, začalo sa s kosbou. 
 

OZ – berie na vedomie diskusné príspevky, ktoré odzneli v tomto bode. 
 

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

 
Bod 15 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní OZ a ukončil 15. riadne zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Dominika Skačanová 

                                                p. Marián Valach 

Zapisovateľka:                   Ing. Monika Vinarčíková 


