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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Kozárovciach, konaného dňa 24.11.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 24.11.2022 

 
Bod  1 Otvorenie zasadnutia 
 
Na úvod, pred ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva p. starosta Ing. Bystrík 
Ižold privítal všetkých prítomných. Otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v Kozárovciach. Zasadnutie začalo štátnou hymnou SR, po odznení štátnej hymny 
pokračovalo rokovanie ustanovujúceho zasadnutia. 
  
 
Bod  2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
P. starosta – Ing. Bystrík Ižold za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú 
a za overovateľov zápisnice Ing. Dominiku Melčíkovú a p. Martina Gažiho.  
 
 
Bod  3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 
P. starosta – Ing. Bystrík Ižold vyzval Ing. Milana Obického, predsedu miestnej volebnej 
komisie, aby oznámil výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
Ing. Milan Obický prečítal správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
Kozárovce. Materiál tvorí prílohu č. 1.  
 
 
Bod  4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
Ing. Bystrík Ižold v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
prečítal sľub starostu, potvrdil sľub slovom „Sľubujem“ a podpísal jeho písomné vyhotovenie, 
ktoré je prílohou č. 2 tejto zápisnice.  Novozvolený starosta prevzal Osvedčenie o zvolení 
za starostu, ktoré mu odovzdal Ing. Milan Obický, predseda miestnej volebnej komisie. 
 
 
Bod  5 Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
 
Novozvolený starosta Ing. Bystrík Ižold vyzval poslancov k  zloženiu sľubu v súlade 
s § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prečítal zákonom predpísaný sľub. 
Poslanci potvrdili sľub slovom „Sľubujem“ a podpísali jeho písomné vyhotovenie. Listina 
tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Milan Obický 
im odovzdal Osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva.  
 



Novozvolení poslanci: Silvia Benčaťová 
Mgr. Richard Demian 
Bc. Daša Ďurianová, DBA                                   
Martin Gaži    
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
Ing. Dominika Melčíková 
Ing. Michal Švolík  
Ing. Miroslav Švolík 
Marian Valach    
 
 

Bod  6 Vystúpenie starostu obce 
 
Novozvolený starosta – Ing. Bystrík Ižold na začiatok poďakoval poslancom obecného 
zastupiteľstva končiacim vo volebnom období  2018 – 2022 a odovzdal im ďakovný list 
a darčekovú tašku a zároveň privítal novozvolených poslancov. Nasledoval príhovor 
novozvoleného starostu obce Ing. Bystríka Ižolda. Materiál tvorí prílohu č. 4.  
 
 
Bod  7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 
Novozvolený starosta – Ing. Bystrík Ižold  v zmysle § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 
overil, či je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Skonštatoval, že je prítomných 
všetkých 9 novozvolených poslancov, vyhlásil obecné zastupiteľstvo za uznášania schopné.                         
 
P. starosta dal hlasovať za: 
  
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
A. Berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 
B. Konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Bystrík Ižold zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce,  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:  

Silvia Benčaťová 
Mgr. Richard Demian 
Bc. Daša Ďurianová, DBA                                   
Martin Gaži    
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
Ing. Dominika Melčíková 
Ing. Michal Švolík  
Ing. Miroslav Švolík 
Marian Valach    

 
za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 

K predmetnému bodu bolo prijaté uzn. OZ č. I. 



P. starosta – Ing. Bystrík Ižold – dal hlasovať za program, ktorý ste obdržali v pozvánke. 
 
Za schválenie programu: 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. II. 
 
 
Bod  8 Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej 

komisie 
 
 
P. starosta navrhol a dal hlasovať za verejnú voľbu členov komisií. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach schvaľuje verejnú voľbu komisií 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. III. 
 
 
P. starosta podľa § 15 zákona o obecnom zriadení predložil obecnému zastupiteľstvu návrh 
na zriadenie jednotlivých komisií v zložení poslancov nasledovne: 
 
Zriaďuje Mandátovú komisiu v zložení: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
                                                                      Ing. Miroslav Švolík 
                                                                     Mgr. Richard Demian  
Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:  

• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva, kontrolu úplnosti ich podpisov pod textom 
zákonom predpísaného sľubu, 

• podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 
                                         
                       
Zriaďuje Návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Gaži 
                                                                   p. Marian Valach 
                                                                   Bc. Daša Ďurianová, DBA 
Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

• sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 
a k postupu rokovania návrhy uznesení. 
 
 

Zriaďuje Volebnú komisiu v zložení: p. Silvia Benčaťová 
                                                                Ing. Dominika Melčíková 
                                                                Ing. Michal Švolík 
Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne: 

• dohliadať na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov 
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 
 
 



Spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov k predloženému návrhu pripomienky, nemal 
nikto, dal hlasovať za: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Mandátovú komisiu v zložení:  
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, Ing. Miroslav Švolík, Mgr. Richard Demian 
  

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Návrhovú komisiu v zložení:  
p. Martin Gaži, p. Marian Valach, Bc. Daša Ďurianová, DBA 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Volebnú komisiu v zložení:           
Silvia Benčaťová, Ing. Dominika Melčíková, Ing. Michal Švolík 
  

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI. 
 
 
Následne p. starosta poprosil Mandátovú komisiu – JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú, 
Ing. Miroslava Švolíka a Mgr. Richarda Demiana o overenie zloženia sľubu novozvoleného 
starostu a zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, kontrolu 
úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu a aby podali správu 
o výsledku. 

JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová – komisia konštatuje, že všetky podmienky boli splnené. 
 

 
Bod  9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
P. starosta – podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona o obecnom zriadení musíme zvoliť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 
je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Navrhujem p. Martina 
Gažiho. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení poveruje poslanca p. Martina Gažiho zvolať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII. 



Bod  10 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 
P. starosta – podľa § 14 zákona o obecnom zriadení budeme zriaďovať obecnú radu a jej 
členov. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného 
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu 
poradného orgánu starostu. 
Za členov obecnej rady navrhujem Ing. Dominiku Melčíkovú, p. Mariana Valacha 
a p. Martina Gažiho. Spýtal sa, či má niekto z prítomných pozmeňujúce návrhy alebo 
pripomienky. Pozmeňujúce návrhy, ani pripomienky nemal nikto.  
 
P. starosta dal hlasovať za: 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Obecnú radu                
  

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Obecnú radu v zložení: 
Ing. Dominika Melčíková, p. Marian Valach, p. Martin Gaži           
  

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX. 
 
 
Bod  11 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 
 
P. starosta - podľa § 15 zákona o obecnom zriadení budeme zriaďovať komisiu a následne 
voliť jej predsedu a členov. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Komisiu kultúry, športu, školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva   
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení volí  
Za predsedu Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva: 
Ing. Dominiku Melčíkovú 
Za členov Komisie kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva:  
p. Silviu Benčaťovú, Mgr. Richarda Demiana 
Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
PhDr. Moniku Nemčekovú, Bc. Renátu Ižoldovú, Mgr. Andreu Beneovú, Mgr. Ivanu 
Švolikovú PhD., p. Ivana Šimkoviča, p. Janu Chvojkovú 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI. 



Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Komisiu výstavby, územného plánu, 
verejného poriadku a životného prostredia  
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení volí 
Za predsedu Komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia:  
p. Mariana Valacha 
Za členov Komisie výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia: 
JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú, Ing. Miroslava Švolíka 
Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  
p. Tomáša Nováčeka, p. Mariána Majera 
 

za: 8                      proti: 0                     zdržal sa: 1 
Zdržal sa: p. Martin Gaži 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Finančnú komisiu 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení volí  
Za predsedu Finančnej komisie:  
p. Martina Gažiho 
Za členov  Finančnej komisie:  
Ing. Michala Švolíka, Bc. Dašu Ďurianovú, DBA 
Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
p. Ľuboša Švolíka, Ing. Milana Obického 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného 
záujmu 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 
 



Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov volí 
Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu:  
JUDr. Andreu Chorvátovú Nagyovú 
Za členov  Komisie na ochranu verejného záujmu:  
Bc. Dašu Ďurianovú, DBA, Ing. Michala Švolíka 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVII. 
 
 

� Zastupovanie starostu 
 

Podľa § 13b zákona o obecnom zriadení Ing. Bystrík Ižold, starosta obce poveruje 
zastupovaním starostu p. Mariana Valacha. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Berie na vedomie poverenie na zastupovanie starostu p. Marianom Valachom 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVIII. 
 
 
Bod  12 Schválenie sobášiacich a zástupcov zriaďovateľa do rady školy 
 
P. starosta – podľa § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné schváliť poslancov zastupiteľstva, ktorí 
budú poverení sobášením v mojej neprítomnosti. Navrhujem: p. Mariana Valacha 
a Ing. Dominiku Melčíkovú. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v mojej neprítomnosti: 
p. Mariana Valacha a Ing. Dominiku Melčíkovú 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIX. 

 
P. starosta – ďalej budeme hlasovať za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, navrhujem: 
Ing. Bystríka Ižolda, Mgr. Richarda Demiana, p. Ľuboša Švolíka, Ing. Dominiku Melčíkovú. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje zástupcov zriaďovateľa do Rady školy:  
Ing. Bystríka Ižolda, Mgr. Richarda Demiana, p. Ľuboša Švolíka, Ing. Dominiku Melčíkovú 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XX. 
 



Bod  13 Určenie platu starostu a pravidlá odmeňovania poslancov 
 
P. starosta – v rámci tohto bodu budeme schvaľovať plat novozvoleného starostu, preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky, odmeňovanie poslancov, dobrovoľný hasičský zbor, ZPOZ, odmeny 
zapisovateľkám. 
 

� Plat starostu 
 

Prosím zástupcu p. Mariana Valacha o prednesenie návrhu. 
 
P. Marian Valach - v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“) starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu 
obyvateľov obce. Takto určený plat je zastupiteľstvo oprávnené zvýšiť rozhodnutím 
až o 60 %. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. 
 
Tzn.: 
Priemerná mesačná mzda za rok 2021 = 1211,00 EUR 
x 
koeficient podľa počtu obyvateľov - od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 
x 
navýšenie základného platu rozhodnutím zastupiteľstva o 10% 
 
1211,00 x 2,20 x 1,10 = 2 930,32 EUR  
 
Navrhovaný plat starostu našej obce je teda 2 931 EUR. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje plat starostu podľa predloženého návrhu 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXI. 
 
 

� Preplatenie dovolenky starostu obce 
 

P. starosta – počas výkonu funkcie patrí starostovi dovolenka v rozsahu podľa osobitného 
predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec 
ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu 
za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku 
ani do konca budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 
Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že starosta má nárok na náhradu za nevyčerpanú 
dovolenku, ktorú si napr. nestihol vyčerpať z dôvodu skončenia mandátu, avšak tento nárok 
je podmienený súhlasom zastupiteľstva. Preto navrhujem preplatiť nevyčerpanú dovolenku 
vo výške 15 dní. 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Ing. Bystríkovi Ižoldovi 
vo výške 15 dní 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXII. 

 
� Zásady odmeňovania poslancov 

 
P. starosta - podľa § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania 
poslancov.  S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia zásad 
odmeňovania poslancov nie je možné poskytovať poslancom odmeny. Zásady odmeňovania 
poslancov. Materiál tvorí prílohu č. 5. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kozárovce podľa 
predloženého návrhu 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIII. 

 
� Odmeňovanie veliteľa DHZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje odmenu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru vo výške 600,00 EUR ročne 
 

za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIV. 

 
� Odmeny členov ZPOZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje odmeny členov Zboru pre občianske záležitosti vo výške 50,00 EUR za každú 
akciu 

 
za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXV. 

 
� Odmena zapisovateľkám 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  
Schvaľuje odmenu zapisovateľom zápisnice vo výške 70,00 EUR za každú spracovanú 
zápisnicu 

 
za: 9                      proti: 0                     zdržal sa: 0 

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXVI. 



Bod  14 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:            Ing. Dominika Melčíková 
 
                                                  p. Martin Gaži 
 
Zapisovateľka                           Ing. Monika Vinarčíková 


