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Zápisnica 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach, 

ktoré sa konalo 15.12.2022 

 

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 1. riadne zasadnutie OZ, na ktorom 
privítal všetkých prítomných. 
 
P. starosta za zapisovateľku určil Ing. Moniku Vinarčíkovú.  
Konštatoval, že na 1. riadnom zasadnutí OZ bolo prítomných 8 poslancov, preto vyhlásil 
OZ za uznášania schopné.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Počet prítomných poslancov:  8 
Ospravedlnená: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Mariana Valacha, Ing. Michala Švolíka 
Za členov návrhovej komisie: p. Martina Gažiho, p. Silviu Benčaťovú, Ing. Miroslava Švolíka 
 

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 1. 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  Správy o činnosti obecnej rady a  komisií obecného 

zastupiteľstva 
 

• Správa o činnosti obecnej rady 
 
P. Marian Valach, zástupca starostu, predniesol správu o činnosti obecnej rady. Obecná rada 
zasadala 09.12.2022. Materiál tvorí prílohu č. 1. 



 

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. III.  
 
 

• Správa o činnosti Finančnej komisie 
 
P. Martin Gaži, predseda komisie, predniesol správu o činnosti komisie, ktorá zasadala 
dňa 12.12.2022. Materiál tvorí prílohu č. 2. 
 
OZ - berie na vedomie správu o činnosti Finančnej komisie. 
 
         za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IV. 
 
 
Bod  3 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Kozárovce na I. polrok 2023 
                      
Ing. Milan Obický – hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2023. Uviedol, že návrh bol zverejnený v úradnej 
tabuli. Je rozdelený do 4 častí. Prečítal dôvodovú správu a prešiel jednotlivými bodmi návrhu 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2023. Materiál 
tvorí prílohu č. 3. 
P. starosta poďakoval za prednesenie návrhu a vyzval k otázkam. Otázky neboli. 
 
OZ – schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce 
na I. polrok 2023 a poveruje hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu kontrol 
na I. polrok 2023. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. V.  
 
 
Bod 4  Návrh plánu práce OR a OZ na rok 2023 
 
P. starosta – prečítal návrh práce OR a OZ na r. 2023. Tento návrh bol prerokovaný 
aj na zasadnutí obecnej rady. Materiál tvorí prílohu č. 4. 
 
 
Plán práce obecnej rady na rok 2023  
 
Podľa § 14 zákona o obecnom zriadení sa obecná rada schádza podľa potreby, najmenej raz 
za tri mesiace. 
 
 



 

Navrhujem nasledovné termíny: 
20.03.2023 
22.06.2023 
18.09.2023 
17.11.2023 
 
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023  
 
Podľa § 12 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej 
však raz za tri mesiace. 
 
Navrhujem nasledovné termíny: 
27.03.2023 
29.06.2023 
25.09.2023 
11.12.2023 
 
OZ - schvaľuje plán práce obecnej rady na rok 2023 a plán práce obecného zastupiteľstva 
na rok 2023 podľa predloženého návrhu.  

            za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VI.  
 
 
Bod 5  Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 
  podľa VZN č. 1/2021 
  

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 
doručenú od eRko-HKSD 

 
P. starosta –  hnutie eRko nám zaslalo žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 300 EUR, 
ktorý bude slúžiť na refundáciu nákladov ubytovania a dopravy pre detský letný tábor, ktorý 
budú organizovať v budúcom roku. Materiál tvorí prílohu č. 5. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle 
VZN č. 1/2021 doručenú od eRko-HKSD vo výške 300 EUR na zabezpečenie ubytovania 
a dopravy v letnom tábore. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VII.  
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 
doručenú od futbalového klubu TJ Lokomotíva Kozárovce 

 
P. starosta –  TJ Lokomotíva Kozárovce požiadala o poskytnutie dotácie vo výške 
22 000 EUR, ktorú chcú použiť na úhradu (refundáciu) nákladov na činnosť futbalových 
mužstiev v roku 2023. Po prerokovaní na obecnej rade a na finančnej komisii vzišiel návrh 
na navýšenie na 23 000 EUR. Materiál tvorí prílohu č. 6. 
 



 

OZ – schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle 
VZN č. 1/2021 s navýšením na 23 000 EUR doručenú od futbalového klubu TJ Lokomotíva 
Kozárovce na úhradu (refundáciu) nákladov na činnosť futbalových mužstiev. 
 
            za: 5                   proti: 0               zdržal sa: 3 
Zdržali sa: Ing. Michal Švolík, p. Silvia Benčaťová, Ing. Dominika Melčíková.  
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. VIII.  
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle VZN č. 1/2021 
doručenú od FSk PRASLICA  

 
P. starosta –  Folklórna skupina PRASLICA nám zaslala žiadosť o dotáciu vo výške 
1 900 EUR, ktorú chce použiť na nácvik  programových blokov FSk PRASLICA, dopravu 
členov na podujatia, zakúpenie resp. doplnenie častí krojového vybavenia a ostatné výdavky 
v súlade s podmienkami definovanými vo VZN č. 1/2021. Materiál tvorí prílohu č. 7. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kozárovce v zmysle 
VZN č. 1/2021 doručenú od folklórnej skupiny PRASLICA vo výške 1 900 EUR na nácvik  
programových blokov, dopravu členov na podujatia, zakúpenie resp. doplnenie častí 
krojového vybavenia a ostatné výdavky. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. IX.  
 
 
Bod 6  Prerokovanie žiadostí o prenájom obecnej nehnuteľnosti 
 

• Žiadosť o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy od p. Kúkela 
 
P. starosta – p. Kúkel požiadal o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy č. 7/2020, byt č. 1, 
vchod č. 4, nachádzajúci sa na prízemí polyfunkčného domu Kozárovce č. 1010 ku dňu 
15.12.2022. Z obecného bytu sa ku koncu novembra vysťahoval. Materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
OZ – schvaľuje žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k bytu v bytovke Kozárovce 
č. 1010 od p. Kúkela ku dňu 15.12.2022. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. X.  
 
 

• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  
 
P. starosta – boli podané 4 žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Na obecnej rade aj finančnej 
komisii sme sa zhodli, že najvhodnejšia z hľadiska splnenia požiadaviek prenájmu 
a sociálnych pomerov je žiadosť od p. Benčatovej. Materiál tvorí prílohu č. 9. 
 
Do rozpravy sa zapojil: 
p. Martin Gaži 
 



 

OZ – schvaľuje žiadosť o pridelenie nájomného bytu v bytovke Kozárovce č. 1010 
od p. Benčatovej na dobu 5 rokov od 16.12.2022 do 31.12.2027 vo výške 180 EUR/mesiac 
+ energie. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XI.  
 
 
Bod 7  Prerokovanie žiadosti o kúpu obecnej nehnuteľnosti 
 
P. starosta – p. Hlavatý zaslal žiadosť týkajúcu sa kúpy nájomného bytu v školskej bytovke 
Kozárovce č. 843. Byt je možné odkúpiť do osobného vlastníctva, je potrebné schváliť zámer 
predaja majetku spôsobom osobitného zreteľa. Podmienkou predaja je, že žiadosť do OZ musí 
s overeným podpisom podať p. Hlavatá, nakoľko tam má trvalý pobyt. Materiál tvorí 
prílohu č. 10. 
 
Do rozpravy sa zapojila: 
Ing. Dominika Melčíková 
 
OZ – schvaľuje zámer predaja obecného bytu v bytovom dome Kozárovce č. 843 
pre p. Hlavatú spôsobom osobitného zreteľa. 
 
            za: 8                   proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XII.  
 
 
Bod 8  Plnenie rozpočtu 1 – 11/2022, rozpočtové opatrenie č. 4 
 
P. starosta –  dostali  ste návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2022 a plnenie rozpočtu 
za jedenásť 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. 11. 
P. starosta vyzval k otázkam, otázky neboli. 
 
OZ - berie na vedomie plnenie rozpočtu za január – november 2022 a zároveň schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4/2022 podľa predloženého návrhu. 

         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIII. 
 
 
Bod 9  Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2023 a výhľadového 
  rozpočtu na roky 2024 a 2025 
 
P. starosta - oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na r. 2023 a na roky 2024 – 2025. 
Návrh bol zverejnený v úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Prečítal a vysvetlil 
jednotlivé kapitoly a poukázal hlavne na zmeny oproti roku 2022. Materiál tvorí prílohu č. 12. 
 



 

P. starosta vyzval Ing. Milana Obického, aby predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Kozárovce k návrhu rozpočtu na rok 2023 a výhľadové roky 2024 – 2025. Materiál tvorí 
prílohu č. 13. 
 
 
OZ – berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kozárovce k rozpočtu na rok 
2023 a na výhľadové roky 2024 a 2025. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIV. 
 
 
OZ – schvaľuje rozpočet na rok 2023 podľa predloženého upraveného návrhu.  
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XV. 
 
 
OZ – berie na vedomie rozpočty na výhľadové roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVI. 
 
 
Bod 10 Prerokovanie protestu prokurátora 
 
P. starosta – týka sa VZN č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty 
a poriadku v obci Kozárovce. Okresná prokuratúra Levice vyzvala obec na predloženie VZN, 
ktoré prešlo kontrolou, bol zistený nesúlad medzi VZN a Ústavou SR a zákonmi. 
Následne Okresná prokuratúra podala proti tomuto VZN protest a navrhla, aby bolo zrušené. 
Obec považuje protest prokurátora za dôvodný a navrhuje prijať ho. Materiál tvorí prílohu 
č. 14. 
 
OZ – vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Leviciach voči VZN obce 
Kozárovce č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci 
Kozárovce. 
 

za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVII. 
 
 
Bod 11 Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022 – zrušenie VZN č. 6/2013 

o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku 
v obci Kozárovce  

 
P. starosta – obec vyhovela protestu prokurátora a odporúča schváliť uznesenie, v ktorom 
na základe VZN č. 2/2022 zruší VZN č. 6/2013 a nahradí ho podľa povahy veci novým VZN, 
ktoré bude v súlade so zákonom. Návrh daného VZN bude prerokovaný na marcovom 



 

zastupiteľstve. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. 
Materiál tvorí prílohu č. 15. 
 
OZ – sa uznáša na VZN č. 2/2022, ktorým ruší VZN č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, 
udržiavaní čistoty a poriadku v obci Kozárovce. 
 

za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XVIII. 
 
 
Bod 12 Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 o škole a školských 

zariadeniach v obci Kozárovce 
 
Ing. Milan Obický, hlavný kontrolór - pripomienkoval názvy VZN, nakoľko sa prerokúvajú 
v roku 2022, je potrebné pozmeniť názvy VZN v bode 12 a 13. 
 
P. starosta – výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a v školskom klube určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V dôsledku 
navýšenia nákladov žiada ZŠ s MŠ Kozárovce zmenu VZN č. 2/2020 o škole a školských 
zariadeniach v obci Kozárovce v dvoch bodoch: 
a) výška poplatku na čiastočnú úradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole 
Kozárovce,  
b) výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí 
pri ZŠ Kozárovce. 
 
MŠVVaŠ vydalo nové finančné pásma pre školské stravovanie platné od 01.01.2023. 
V súvislosti s tým, školská jedáleň zastúpená p. Furdovou, na základe odporúčania riaditeľky 
ZŠ s MŠ Kozárovce, predložila návrh na úpravu finančného pásma nákladov na potraviny 
na výrobu jedla. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. 
Materiál tvorí prílohu č. 16. 
 
OZ – sa uznáša na VZN č. 3/2022 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce podľa 
predloženého návrhu. 
 

za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XIX. 
 
 
Bod 13 Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2022 o vyhlásení záväzných častí 

územného plánu obce Kozárovce – zmeny a doplnky č. 3 
 
P. starosta – tento proces vyvolali investičné aktivity najmä v lokalite priehrada, stanica, 
chodník smerom k osade Domky, zberný dvor. Návrh bol zverejnený, mohli sa vyjadriť 
dotknuté orgány, pripomienky boli akceptované. Nakoľko boli splnené všetky procesné úkony 
k vyhláseniu záväzných častí územného plánu obce Kozárovce dodatok č. 3 a preto 
je potrebné prijať VZN č. 4/2022, ktoré bude platné od 01.01.2023. Návrh VZN 
bol zverejnený v úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Materiál tvorí prílohu č. 17. 
 



 

Obecné  zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí návrh 
územného plánu obce Kozárovce  zmeny a doplnky č. 3 a  
 

I. 
 

KONŠTATUJE, ŽE 
 

• pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických 
osôb sú v  územnom pláne obce Kozárovce akceptované, 
 

• schválený územný plán obce Kozárovce  sa člení na záväznú a smernú časť. 
V záväznej časti  územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy 
pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. 

 
 

II. 
 

AKCEPTUJE 
 

− stanovisko Okresného úradu v Nitre, ku Zmenám a doplnkom č. 3 územnoplánovacej 
dokumentácie, č. OU-NR-OVBP1-2022/047474-003 zo dňa 03.11.2022. 

 
 

III. 
 

SCHVAĽUJE 
 
a/ Územný plán obce Kozárovce – zmeny a doplnky č. 3 
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Kozárovce číslo: 4/2022 z 15.12.2022 o vyhlásení 

záväzných častí Územného plánu obce Kozárovce – zmeny a doplnky č. 3. 
 
 

IV. 
 

UKLADÁ 
 
obci: 
A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde 
k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec 
obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie, 

B/  pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce 
Kozárovce, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového 
územného plánu, 

C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné 
na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami, 

D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy a výstavby SR, 

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN 



 

- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým 
spôsobom 

 - doručením dotknutým orgánom štátnej správy, 
F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade 

a na Okresnom  úrade v Nitre. 
 

za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XX. 
 
 
Bod 14 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 15 Rôzne 
 

• Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach 
 
P. starosta –  knižnica je otvorená každý pracovný deň, stredy sú venované aktivitám 
a výstavám. Dotácia poskytnutá z  Fondu na podporu umenia bola použitá na nákup nových 
kníh, v súvislosti s tým aktualizujeme aj Knižný a výpožičný poriadok, s platnosťou 
od 01.01.2023 budú doplnené zmeny vo výpožičnom poriadku v  článku 10, bod 4), vrátane 
zmien v cenníku služieb a poplatkov. Materiál tvorí prílohu č. 18. 
 
OZ – schvaľuje Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa 
predloženého návrhu k 01.01.2023. 
 

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

 
• Žiadosť o vyradenie kníh z inventára obecnej knižnice 

 
P. starosta – v prílohe vám bol zaslaný zoznam s návrhom na vyradenie z inventára obecnej 
knižnice. Materiál tvorí prílohu č. 19. 
 
OZ – schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého návrhu.  

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

• 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. 20. 
 



 

OZ – schvaľuje vyradenie drobného majetku z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce na základe 
predloženého návrhu. 

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

• Správa nezávislého audítora 
 
P. starosta – obe správy nezávislého audítora za rok 2021 (Správa z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky a  Správa z auditu účtovnej závierky) vám boli zaslané. Prečítal obe správy. 
Materiál tvorí prílohu č. 21. 
 
OZ – berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce a správu 
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. 
 
         za: 8                    proti: 0               zdržal sa: 0 
 K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXIV. 
 

• Žiadosť o finančnú dotáciu 
 
P. starosta – každoročne schvaľujeme výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce v centre voľného času. Pre rok 2022 bola schválená výška príspevku 
40 EUR na jedno dieťa. Odporúčam uvedenú sumu ponechať aj na rok 2023.  

Do rozpravy sa zapojili: 
Mgr. Richard Demian 
Bc. Daša Ďurianová, DBA 
Ing. Miroslav Švolík 
 
OZ – schvaľuje výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území 
obce Kozárovce v centrách voľného času na rok 2023 vo výške 40 EUR na dieťa. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXV. 
 

• Inventarizačné komisie 
 
P. starosta – fyzická  inventarizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa realizuje 
každé dva roky podľa jednotlivých oblastí. Zoznam členov inventarizačných komisií 
je prílohou č. 22.  Inventarizáciu - stav k 31.12.2022 je potrebné vykonať do 20.01.2023.   
Inventarizáciu tovaru a materiálu v podnikateľskej prevádzke vykoná vedúca prevádzky spolu 
so zamestnancami ku dňu 31.12.2022.  
 
OZ – schvaľuje inventarizačné komisie pre rok 2022 - 2023. Uvedené komisie podľa 
predloženého návrhu vykonajú inventarizáciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
do 20.01.2023 ku dňu 31.12.2022. Inventarizácia tovaru a materiálu v podnikateľskej 
prevádzke sa vykoná ku dňu 31.12.2022. Inventarizačné komisie určí vedúci OcÚ Služby. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXVI. 



 

• Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov od spoločnosti ZPA, a. s. 
 
P. starosta – na základe stretnutia s p. Krajčiovou nám bola následne doručená písomná 
žiadosť od spoločnosti ZPA Bratislava a. s. o dlhodobý prenájom nebytových priestorov 
v polyfunkčnom objekte Kozárovce č. 103, v priestoroch bývalej ordinácie detskej lekárky. 
Prenajaté priestory by využívali ako kanceláriu od 01.07.2023, presun administratívy 
by realizovali začiatkom 1. polroka 2023. Materiál tvorí prílohu č. 23. 

 
OZ - schvaľuje prenájom nebytových priestorov v PFO Kozárovce č. 103 pre spoločnosť 
ZPA Bratislava a. s. od 01.07.2023 do 30.06.2028 vo výške 200 EUR/mesiac + energie 
za účelom zriadenia kancelárie. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXVII. 
 

• Rezervný fond 
 
P. starosta – po konzultácii s hl. kontrolórom, na základe usmernenia a školenia je potrebné 
a možné uvoľniť financie na krytie odmien, ktoré boli vyplatené vo výške 500 EUR 
pre každého zamestnanca na základe rozhodnutia vlády SR a vyššej kolektívnej zmluvy.  

 
OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 20 925 EUR na pokrytie mzdových 
výdavkov na základe rozhodnutia vlády a vyššej kolektívnej zmluvy. 
 
          za: 8                     proti: 0               zdržal sa: 0 
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. OZ č. XXVIII. 
 
 
Bod 16 Diskusia 
 
P. starosta 

- Dostavba kanalizácie v obci – na konci októbra bolo ukončené verejné obstarávanie, 
cenové ponuky podalo celkovo 7 firiem, uskutočňuje sa vyhodnotenie ponúk, jedna 
ponuka nesplnila podmienky, na začiatku januára prebehne aukcia, po jej skončení 
bude pripravená zmluva so zhotoviteľom, na mimoriadnom zastupiteľstve by sme 
následne schválili zmluvu o dielo medzi obcou a víťaznou firmou, 

- WIFI pre Teba – vieme čerpať cez MAS-ku Požitavie - Širočina dotáciu na obnovu 
a rekonštrukciu autobusovej zastávky na námestí vo výške 32 000 EUR, podmienkou 
je využitie inteligentných prvkov (SMART prvky), je podaná žiadosť, ukončené 
výberové konanie, po schválení zmluvy o dielo vieme prejsť k realizácii, 

- Kotolňa v ZŠ s MŠ Kozárovce – ukončené projekčné práce, prebiehajú 
administratívne úkony z hľadiska stavebného povolenia, po skončení vykurovacej 
sezóny by sme začali s rekonštrukciou, 

- Bc. Daša Ďurianová, DBA – ako sa obec vysporiada s cenou el. energie a plynu 
v budúcom roku? 

- P. starosta – cenu el. energie máme zazmluvnenú do 30.06.2023 v cenovej úrovni roku 
2020, v súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa, spojili sme sa viaceré 
obce v regióne, plyn je zazmluvnený do 31.12.2023 v cenovej úrovni roku 2020, 
uvidíme aká cena za energie bude zazmluvnená v lete a podľa toho nastanú prípadné 
úpravy v rozpočte obce,   



 

- Ing. Dominika Melčíková – má požiadavku ohľadom opravy a údržby vývesných 
tabúľ na námestí, 

- P. starosta – v novom roku požiadavke vyhovieme.  
 

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. XXIX. 
 
 
Bod 17 Záver 
 
Predsedajúci Ing. Bystrík Ižold, starosta obce záverom poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní OZ a ukončil 1. riadne zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:    p. Marian Valach 

Ing. Michal Švolík  

Zapisovateľka:                   Ing. Monika Vinarčíková 

 

 

 


