
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie  

z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 24.11.2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
 

• Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

• Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
• Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

• Vystúpenie starostu obce 
• Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
• Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

• Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 

• Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

• Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 
• Schválenie sobášiacich a zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

• Určenie platu starostu a pravidlá odmeňovania poslancov 

 
 

I. 

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    

 



II. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení  Program zasadnutia 

 
III. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje verejnú voľbu komisií 

 
IV. 

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 

 
V. 

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 

 
VI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Volebnú komisiu v zložení:           
Silvia Benčaťová, Ing. Dominika Melčíková, Ing. Michal Švolík 

 
VII. 

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 

 
VIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Obecnú radu                

 
IX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Obecnú radu v zložení: 
Ing. Dominika Melčíková, p. Marian Valach, p. Martin Gaži      
 
      



X. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Komisiu kultúry, športu, školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva   
 

XI. 

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 
 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

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

XIII. 

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 
 

XIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriaďuje Finančnú komisiu 

 
XV. 

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 



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 zriaďuje Komisiu na ochranu verejného 
záujmu 

 
XVII. 

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 

 
XVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie poverenie na zastupovanie starostu p. Marianom Valachom 

 
XIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

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

 
XX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

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

 

XXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje plat starostu podľa predloženého návrhu 

 

XXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Ing. Bystríkovi Ižoldovi 
vo výške 15 dní 
 
 



XXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kozárovce podľa 
predloženého návrhu 

 

XXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje odmenu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru vo výške 600,00 EUR ročne 
 

XXV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

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

 

XXVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach  

Schvaľuje odmenu zapisovateľom zápisnice vo výške 70,00 EUR za každú spracovanú 
zápisnicu 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 

 


