
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 16 

zo 16. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 26.09.2022 
 
 

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  

• Správy o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu  
• Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv v bytovke ŠFRB 

- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Baniariovej 
- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Jančekovej 

• Prerokovanie žiadosti o prenájom obecných nehnuteľností v bytovke ŠFRB 

• Plnenie rozpočtu 1 – 8/2022, rozpočtové opatrenie č. 3 
• Rôzne 

- Žiadosť o vyradenie majetku z inventára školy 
- Žiadosť o odkúpenie nájomného bytu do osobného vlastníctva od p. Hlavatého 
- Informácia o činnosti Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí 

a zdravotníctva 
 

• Diskusia 

 

I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: p. Martina Gažiho, p. Mariána Majera 
b) návrhovú komisiu: Mgr. Martinu Holečkovú, p. Mariána Valacha 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  

Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

VI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

VII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 



VIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

 

IX. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu za január – august 2022 a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022 
podľa predloženého návrhu. 

X. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o vyradenie majetku z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce na základe predložených príloh. 

 

XI. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Informácie od p. Hlavatého. 

 

XII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

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

 

 



XIII. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Diskusné príspevky, ktoré odzneli v tomto bode. 

 

 

 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


