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Zápisnica 

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 26.09.2022 

 

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 16. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 
privítal všetkých prítomných. 
 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 16. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 8 poslancov, preto vyhlásil 
OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Počet prítomných poslancov:  8 
Ospravedlnení: Mgr. Mária Hlavová 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Martina Gažiho, p. Mariána Majera. 
Za členov návrhovej komisie: Mgr. Martinu Holečkovú, p. Mariána Valacha a JUDr. Andreu 
Chorvátovú Nagyovú. 
 

Za schválenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu hlasovalo 8 poslancov.  
 
           za: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 
 
Pre rokovanie 16. 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: 8                    proti: 0               zdržalo sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. II. 
 
 
Bod 2  Kontrola plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí 
 
Ing. Milan Obický, hlavný kontrolór obce, oboznámil prítomných s plnením uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí. Konali sa dve zasadnutia, riadne OZ 27.06.2022 
a neplánované OZ 30.08.2022. 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: 8                    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 21.09.2022. 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: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV.  
 
 
Bod 4  Správy o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu 
 
 
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová – komisia zasadala 26.09.2022, členovia komisie 
sa zúčastnili otvorenia obálok podaných oznámení starostu obce a kontrolóra obce. Komisia 
konštatovala, že v zákonom stanovenom termíne boli uvedenými osobami podané všetky 
oznámenia, následne komisia otvorila doručené obálky a skontrolovala predložené 
oznámenia, pri kontrole neboli zistené formálne nedostatky v podaných oznámeniach. 
Materiál tvorí prílohu č. 3. 
P. starosta poďakoval za prednesenie správy a vyzval k otázkam. Otázky neboli. 
 
OZ - berie na vedomie správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
         za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 
 
 
Bod  5 Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv v bytovke 

ŠFRB 
 
 

• Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Baniariovej 
 
P. starosta – p. Baniariová zaslala žiadosť o opakované predĺženie nájomnej zmluvy 
v bytovom dome ŠFRB – Kozárovce č. 996, nájomná zmluva jej končí koncom tohto roka, 
žiada o predĺženie na tri roky od 01.01.2023 do 31.12.2025. Materiál tvorí prílohu č. 4.                     
P. starosta vyzval k otázkam, otázky neboli. 
 
 
 



OZ – schvaľuje žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3 izbový byt medzi 
Obcou Kozárovce a p. Katarínou Baniariovou od 01.01.2023 do 31.12.2025 v bytovke ŠFRB. 
 
         za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI. 
 
 

• Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Jančekovej 
 
P. starosta – bola nám doručená žiadosť od p. Jančekovej o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájomný byt v bytovom dome ŠFRB - Kozárovce č. 996 na obdobie dvoch rokov, 
nakoľko v  horizonte dvoch rokov by mali mať dostavaný rodinný dom.                                
Materiál tvorí prílohu č. 5.  
P. starosta vyzval k otázkam, otázky neboli. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3 izbový byt medzi 
Obcou Kozárovce a p. Monikou Jančekovou od 01.01.2023 do 31.12.2024 v bytovke ŠFRB. 
 

za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII.  
 
 
Bod  6 Prerokovanie žiadosti o prenájom obecných nehnuteľností 

v bytovke ŠFRB 
 
P. starosta – na augustovom OZ sme schválili ukončenie nájomnej zmluvy medzi Obcou 
Kozárovce a p. Martinom Biščom. Po konzultácii s ľuďmi, ktorí mali podané žiadosti, 
v poradí podľa poradovníka zostaveného na kultúrnej komisii, prejavila záujem o obecný 
nájomný byt p. Oraveczová s manželom a dcérou. Materiál tvorí prílohu č. 6. 
P. starosta vyzval k otázkam, otázky neboli. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o prenájom obecného nájomného 3 izbového bytu medzi Obcou 
Kozárovce a p. Katarínou Oraveczovou v bytovke ŠFRB na obdobie od 01.10.2022 
do 30.09.2025. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII.  
 
 
Bod 7  Plnenie rozpočtu 1 – 8/2022, rozpočtové opatrenie č. 3 
 
P. starosta –  dostali  ste návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2022 a plnenie rozpočtu za osem 
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. 7. 
P. starosta vyzval k otázkam, otázky neboli. 
 
 
 



OZ - berie na vedomie plnenie rozpočtu za január – august 2022 a zároveň schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3/2022 podľa predloženého návrhu. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX. 
 
 
Bod 8  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 9  Rôzne 
 
 

• Žiadosť o vyradenie majetku z inventára školy 
 
P. starosta – v prílohe vám bol zaslaný zoznam s návrhom na vyradenie majetku z inventára 
ZŠ s MŠ Kozárovce. Materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o vyradenie majetku z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce na základe 
predložených príloh. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 
 
 

• Žiadosť o odkúpenie nájomného bytu do osobného vlastníctva od p. Hlavatého 
 
P. starosta -  e-mailom mi bola doručená žiadosť od p. Hlavatého ohľadom kúpy nájomného 
bytu v školskej bytovke Kozárovce č. 843. Byt je možné odkúpiť do osobného vlastníctva, 
ale je potrebné podať písomnú žiadosť. Na základe písomnej žiadosti môže následne obecné 
zastupiteľstvo schváliť zámer predaja. Predmetom mailovej komunikácie bola aj otázka 
ohľadom zjednosmernenia ulíc v lokalite, kde p. Hlavatý býva – tejto požiadavke 
nevyhovujeme. Materiál tvorí prílohu č. 9. 
 
Do rozpravy sa zapojili: 
p. Marián Majer 
p. Martin Gaži 
Mgr. Martina Holečková 
p. Marián Valach 
 
OZ - berie na vedomie informácie od p. Hlavatého. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 
 
 



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

Ing. Dominika Melčíková, predsedníčka komisie predniesla informáciu o činnosti komisie, 
ktorá zasadala dňa 22.08.2022. Na stretnutí sa zostavil zoznam záujemcov o obecný byt, 
zoznam bol schválený. Ďalej sa členovia komisie zaoberali plánom kultúrnych akcií 
na mesiac september a október. Predsedníčka zároveň informovala o akciách, ktoré 
sa k dnešnému dátumu uskutočnili.  
 
OZ - berie na vedomie informáciu o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva. 
 
         za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 
 
 
Bod 10 Diskusia 
 
P. starosta 

- Dostavba kanalizácie v obci – je vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa stavby, prišli 
otázky od uchádzačov, priebežne odpovedáme, do konca októbra by sme mohli mať 
firmu, ktorá bude realizovať stavbu, 

- WIFI pre Teba – projekt je zrealizovaný a je podaná žiadosť o platbu, 
- Prístavba hasičskej zbrojnice – dokončila sa hrubá stavba, do zimy by sme to chceli 

zakryť, aby nezatekalo do stavby, 
- Kotolňa v ZŠ s MŠ Kozárovce – zmluva je schválená a podpísaná, prebiehajú 

projekčné a prípravné práce,  
- p. Martin Gaži – asfaltová drť je vysypaná pri moste, kedy sa budú robiť krajnice? 
- p. starosta – chceli by sme začať tento týždeň, záleží od počasia, v týchto dňoch 

spevňujeme plochu pri ihrisku za účelom vytvorenia parkoviska počas futbalových 
zápasov, 

- p. Milan Záhorský –  urobilo sa niečo vo veci osvetlenia v strede dediny? 
- p. starosta – zatiaľ nie, 
- Ing. Jana Mrázová – ako sa vyriešili chaty na priehrade? 
- p. starosta – p. Sitár zatiaľ nežiadal o kolaudáciu, p. Šimeg – požiadal o kolaudáciu, 

prebehlo konanie, z hľadiska projektu a stavebného povolenia bolo všetko dodržané, 
rozmerovo to sedí, oficiálne je to skolaudované, 

- p. Martin Gaži – začal už oficiálne zber konárov? 
- p. starosta – zatiaľ zbierame neoficiálne podľa potreby nahlásených občanov a zber 

bude vyhlásený oficiálne v októbri. 
 
 

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

za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 
 

 
 



Bod 11 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaniach OZ za toto volebné obdobie a ukončil 16. riadne zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:    p. Martin Gaži 

                                                p. Marián Majer 

Zapisovateľka:                   Ing. Monika Vinarčíková 

 

 

 


