
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 1A 

z 1. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 15.12.2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
• Správy o činnosti obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva  

- Správa o činnosti obecnej rady 
- Správa o činnosti Finančnej komisie 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kozárovce na I. polrok 2023 
• Návrh plánu práce OR a OZ na rok 2023 

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

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

doručenú od FSk PRASLICA  
• Prerokovanie žiadostí o prenájom obecnej nehnuteľnosti 

- Žiadosť o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy od p. Kúkela 
- Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  

• Prerokovanie žiadosti o kúpu obecnej nehnuteľnosti 
• Plnenie rozpočtu 1 – 11/2022, rozpočtové opatrenie č. 4 
• Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2023 a výhľadového rozpočtu na roky 2024 a 2025 

• Prerokovanie protestu prokurátora 
• Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022 – zrušenie VZN č. 6/2013 o zdravom životnom 

prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci Kozárovce 
• Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 
• Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2022 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

Kozárovce – zmeny a doplnky č. 3 
• Rôzne 

- Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach 
- Žiadosť o vyradenie kníh z inventára obecnej knižnice 
- Žiadosť o vyradenie majetku z inventára školy 
- Správa nezávislého audítora 
- Žiadosť o finančnú dotáciu 
- Inventarizačné komisie 
- Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov od spoločnosti ZPA, a. s. 
- Rezervný fond 

• Diskusia 
 

 

 



I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Mariana Valacha, Ing. Michala Švolíka 
b) Za členov návrhovej komisie: p. Martina Gažiho, p. Silviu Benčaťovú, Ing. Miroslava 

Švolíka 

II. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia 

III. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu o činnosti Obecnej rady 

IV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie 

Správu o činnosti Finančnej komisie 

V. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

VI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Plán práce obecnej rady na rok 2023 a plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023 podľa 
predloženého návrhu 

 

 

 



VII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

VIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

IX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

X. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k bytu v bytovke Kozárovce č. 1010 
od p. Kúkela ku dňu 15.12.2022 

XI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

XII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Zámer predaja obecného bytu v bytovom dome Kozárovce č. 843 pre p. Hlavatú spôsobom 
osobitného zreteľa 

 



XIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu za január – november 2022 a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č. 4/2022 podľa predloženého návrhu 

XIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kozárovce k rozpočtu na rok 2023 a na výhľadové roky 
2024 a 2025 

XV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Rozpočet na rok 2023 podľa predloženého upraveného návrhu  

XVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Rozpočty na výhľadové roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu 

XVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 
 

XVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na VZN č. 2/2022, ktorým ruší VZN č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní 
čistoty a poriadku v obci Kozárovce 

 

 

 

 



XIX.  

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Uznáša sa 

Na VZN č. 3/2022 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce podľa predloženého 
návrhu 

XX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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. 

XXI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kozárovciach podľa predloženého návrhu 
k 01.01.2023 

XXII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého návrhu  

XXIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Vyradenie drobného majetku z inventára ZŠ s MŠ Kozárovce na základe predloženého návrhu 

XXIV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce a správu z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2021 

XXV. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

 

 

 



XXVI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

XXVII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

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 

XXVIII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

Použitie rezervného fondu vo výške 20 925 EUR na pokrytie mzdových výdavkov na základe 
rozhodnutia vlády a vyššej kolektívnej zmluvy 

XXIX. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Berie na vedomie  

Diskusné príspevky, ktoré odzneli v tomto bode 

 

 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


