
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 15 

z 15. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.06.2022 
 
 

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  

 Informácie o činnostiach komisií OZ 
- Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
- Finančná komisia 
- Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia 

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

 Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce 
na II. polrok 2022 

 Plnenie rozpočtu 1 – 5/2022, rozpočtové opatrenie č. 2 

 Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o škole a školských 
zariadeniach v obci Kozárovce 

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

 Prerokovanie výsledkov Participatívneho rozpočtu za rok 2022 

 Voľba prísediacich pre Okresný súd Levice na obdobie 2022 – 2026 

 Rôzne 
- Žiadosť o zmenu druhu pozemku od Mgr. Petráša 
- Žiadosť od p. Kabáta o zámenu susediacich parciel 
- Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach 
- Vyradenie kníh z majetku obecnej knižnice 
- Zmluva o zriadení vecného bremena 
- Odpredaj nákladného auta Š 706 – Liaz valník z majetku obce – určenie minimálnej 

ceny 
- Použitie rezervného fondu pre projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“ 
- Použitie rezervného fondu pre projekt WIFI pre obec Kozárovce 

 Diskusia 

 

 

 

 



I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: Ing. Dominiku Skačanovú a p. Mariána Valacha, 
b) návrhovú komisiu: p. Martina Gažiho, p. Mariána Majera a JUDr. Andreu Chorvátovú 

Nagyovú. 

 

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 

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. 



VI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu o výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Kozárovce v školskom roku 2021/2022. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu za január – máj 2022 a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
podľa predloženého návrhu. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na VZN č. 1/2022 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci 
Kozárovce podľa predloženého návrhu. 

 

X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 1,00 na celé funkčné obdobie. 



XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Udelenie dotácie v sume 1 560 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu pre projekt 
PhDr. Nemčekovej. 

XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Udelenie dotácie v sume 1 600 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu pre projekt 
Bc. Ivaničovej. 

XIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Udelenie dotácie v sume 1 800 EUR podľa štatútu participatívneho rozpočtu pre projekt 
Ing. Šustáka.        

 

XV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  
 

Navrhované kandidátky Ing. Martinu Kováčovú a Ing. Zuzanu Fidesovú Pustaiovú do funkcie 
prísediacich pre Okresný súd Levice na volebné obdobie 2022 – 2026. 



XVI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach          

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. 

 

XVII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Žiadosť od p. Kabáta o vzájomnú zámenu susediacich parciel podľa predloženej žiadosti. 

 

XVIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa doplnených zmien 
od 01.07.2022. 

XIX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Vyradenie kníh z majetku Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa predloženého návrhu. 

 

XX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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.   

XXI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

XXII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Minimálnu cenu odpredaja nákladného auta Š 706 – Liaz valník v sume 1 800 EUR. 

 

XXIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Použitie rezervného fondu na dofinancovanie prístavby hasičskej zbrojnice vo výške 
30 915,37 EUR. 

 



 

XXIV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Použitie rezervného fondu na financovanie spoluúčasti pre projekt WIFI pre obec Kozárovce 
vo výške 744 EUR. 

 

XXV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Diskusné príspevky, ktoré odzneli v tomto bode. 

 
 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


