
Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 
Uznesenie č. 1 

z 1. neplánovaného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 03.03.2023 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach prerokovalo nasledovné body programu: 
 
 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

 Schválenie programu 

 Prerokovanie Zmluvy o dielo „Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete“ 

 Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv v bytovke ŠFRB 

 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Ďurinovej 

 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Benčaťa 

 Prerokovanie žiadosti o zmenu nájomcu v nebytovom priestore od Ing. Zemkovej 

 Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy od p. Šimega 
 

I. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje  

a) overovateľov zápisnice: Bc. Dašu Ďurianovú, DBA, Mgr. Richarda Demiana, 
b) návrhovú komisiu: p. Mariana Valacha, Ing. Dominiku Melčíkovú, JUDr. Andreu 

Chorvátovú Nagyovú. 
 

II. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Program zasadnutia. 

III. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmluvu medzi Obcou Kozárovce a spoločnosťou VODOSTAV PLUS, s.r.o. ohľadom stavby 
„Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete“, ktorá vzišla z verejného obstarávania a poveruje 
starostu obce podpisom tejto zmluvy. 
 



IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt medzi Obcou Kozárovce 
a p. Veronikou Ďurinovou od 01.03.2023 do 28.02.2026 v bytovke ŠFRB. 

 

V. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt medzi Obcou Kozárovce 
a p. Štefanom Benčaťom od 01.03.2023 do 28.02.2026 v bytovke ŠFRB. 
 

VI. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Schvaľuje 

Zmenu nájomcu v nebytovom priestore chovateľských potrieb, zmluva č. 5/2020, 
a to z Ing. Anna Zemková – Chovateľské a záhradkárske potreby, IČO: 53057112 
na Chovateľské potreby A-Z, s.r.o., IČO: 53193369 a zároveň schvaľuje zmenu využitia 
priestoru na skladový priestor od 01.03.2023. 

 
VII. 

Obecné zastupiteľstvo v Kozárovciach 

Súhlasí 

S vyňatím poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 4897/3 o výmere 374 m2 podľa žiadosti 
od p. Šimega. 

 

 
 
 

                                                                                               Ing. Bystrík Ižold 
                                                                                                   starosta obce 


