
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                           2. zasadnutie - 28. február 2011 

Z á p i s n i c a 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
28. februára 2011  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Prítomní:   

Dušan DENDIŠ,  Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Mária 
MONIŠOVÁ, Ing. Jozef ORAVEC,  Ing. Jozef URBAN  

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavný kontrolór:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Zamestnanci OcÚ: 2 

Riaditeľka ZŠ s MŠ : Mgr. Kollárová 

Občania obce: 13 

 

1. OTVORENIE 

Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých 
prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle § 12, 
ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Pozvánky boli doručené včas všetkým zvoleným poslancom, z ktorých bolo 
prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina zvolených poslancov. Vyhlásila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. 
Oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program 
schválili. 

 

Za overovate ľov zápisnice starostka obce ur čila:   Dušana DENDIŠA a Ing. Cyrila 
MACKOVA 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení  boli zvolení:  Ing. Jozef 
ORAVEC, Ing. URBAN 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 1. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 27. decembra 2010 bolo prijaté 1 
uznesenie – číslo 1. Starostka obce informovala poslancov, že uznesenie bolo po 
časovej i obsahovej stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné 
zastupiteľstvo nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. decembra 2010. 
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Súčasťou uznesenia bolo aj nahlásenie členov komisií OZ.  

Komisie budú pracovať v nasledovnom zložení: 

1. Komisia finančná – Ing. Jozef Oravec - predseda 

- Jozef Luciak 

- Jozef Gutten 

-  Ing. Ján Tuhársky 

-  Ing. Ján Sekereš 

2. Komisia školstva – Ing.  Peter Lazár – predseda 

- Mgr. Anna Kollárova 

- Ing. Slávka Slúková 

- Emília Hollá 

- Marta Očenášová 

3. Komisia kultúry – Ing. Cyril Mackov – predseda 

- Mgr. Slávka Dudášová 

- Jana Sandánusová 

4. Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby  

– Ivan Dendiš  - predseda 

– Ing. Ján Sekereš 

– Martin Maslík 

– Pavel Pavlenda 

– Pavel  Čiak st. 

5. Komisia športu – Dušan Dendiš – predseda 

- Miroslav Fekiač 

- Jozef Luciak 

- PaeDr. Eva Oboňová 

6. Komisia vybavovanie sťažností –  Mária Monišová 

- Marek Pálka 

- Jana Dlhopolcová 

- Valéria Rúžičková 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov – 
Ing. Jozef Urban - predseda 

- Ing. Jozef Oravec 

- Ing. Cyril Mackov 

- Ing. Peter Lazár 

- Mária Monišová 
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Ing. Urban predložil poslancom návrh Rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Poslanci k uvedenému 
bodu prijali nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 3/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Rokovací poriadok komisie OZ na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Rokovací poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. ROZPOČET NA ROK 2011 - UPRESNENIE 

Starostka obce predložila poslancom návrh programového rozpočtu obce na rok 
2011. Rozpočet bol predložený ako vyrovnaný v celkovom objeme 1 443 159,86 €. 
K predloženému návrhu boli vznesené viaceré návrhy na zmeny rozpočtových 
položiek a pripomienky k jednotlivým položkám zo strany poslancov: Ing. Lazára, Ing. 
Mackova, p. Monišovej, ktoré boli zapracované do schválenej podoby rozpočtu na 
rok 2011.  

Súčasťou rozpočtu obce bol aj rozpočet ZŠ s MŠ. Pri úprave návrhu rozpočtu bol 
rozpočet na originálne kompetencie na základe predložených žiadostí riaditeľky ZŠ s 
MŠ navýšený na sumu 116 975 € a rozpočet na prenesené kompetencie bol 
predložený vo výške 310 002 €.  

Predseda finančnej komisie OZ Ing. Jozef Oravec uviedol, že predložený návrh 
rozpočtu prerokoval s členmi finančnej komisie a starostkou obce a doporučuje ho po 
zapracovaní predložených zmien prijať. 

K navrhnutému programovému rozpočtu obce  sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce, 
s tým, že upozornila na rizikové položky príjmovej časti. Záverom odporučila 
predložený návrh schváliť. 

Po zapracovaní zmien v rozpočte obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 4/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  

a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje rozpočet obce Bzovík na rok 2011 
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2011 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

Rozpočet obce ako aj rozpočet ZŠ s MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4. RÔZNE 

▪ Hlavná kontrolórka obce preložila poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 
I. polrok 2011. Poslanci k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 5/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2011. 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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▪ Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na doplnenie člena Rady školy, 
nakoľko Jozef Gutten nie je poslancom OZ. Navrhla ho nahradiť Ing. Petrrom 
Lazárom. Ing. Lazár namietol návrh starostky z dôvodu, že Jozef Gutten môže 
vykonávať funkciu člena Rady školy aj naďalej, pretože nie je špecifikované, že člen 
Rady školy je poslancom OZ. Na najbližšie OZ predloží starostka obce uznesenie OZ 
o menovaní rady školy.   

▪ Starostka obce požiadala poslancov OZ z dôvodu plánu výstavby kanalizácie 
o poverenie konať vo veci výkupu pozemkov pod plánovanou ČOV. 

Poslanci k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 6/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku poveruje  Obec Bzovík konať vo veci výkupu 
pozemkov pod plánovanou ČOV v obci Bzovík. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Martina Viciana na odpredaj 
obecného pozemku parcela číslo 1983/20. Predseda komisie ochrany verejného 
poriadku, životného prostredia a výstavby neodporučil poslancom OZ odpredať 
uvedený pozemok, z dôvodu, že na pozemok je uvalená plomba. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o odpredaj obecných pozemkov 
Ing, Janky Sedmákovej, Bzovík č. 7,  o výmere 179 m2 a Jolany Žabkovej, Bzovík č. 
4, o výmere 13 m2  parcela č. 2610/3 a 2610/4.  

Predseda komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby  
odporučil poslancom OZ odpredať uvedený pozemok, ktorý je pre obec 
bezvýznamný. 

Poslanci OZ k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie: (6 zo 7 – zdržal sa Ing. 
Mackov) 

Uznesenie č. 7/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje odpredaj pozemku v katastrálnom území 
obce Bzovík na parcelách číslo 2610/3 a 2610/4 o výmere 179 m2  a o  výmere 13 m2  
za kúpnu cenu 2,32 € za m2 / 70,- Sk a to s poukazom na § 8 písmeno c/ zákona 
číslo 258/2009 Z.z.  

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Ing. Pavla Vlka, Bzovík č. 
a Heleny Očenášovej, Bzovík č. 37 na prenájom priestorov kultúrneho domu. Keďže 
priestory nie sú pripravené na podnikateľské účely, obec ich momentálne nebude 
prenajímať. Po rozprave k uvedenému bodu prijali poslanci OZ nasledovné 
uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 8/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschva ľuje prenájom priestorov kultúrneho domu 
na podnikateľské účely Ing. Pavlovi Vlkovi a Helene Očenášovej.  

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti nájomníkov 16 b.j. vchodu A  
o odstránení vlhkosti a následné zatekanie vody pod parapetmi okien. Uvedená 
stavebná chyba bude odstránená pri dostavbe novej 16 b. j. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť od vlastníkov ulice od Mgr. 
Dudáša po pána Dendiša  ( rodina Dudášová, rodina Ľuptáková, rodina Vicianová, 
rodina Dendišová).  
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Po rozprave k uvedenému bodu prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 9/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku poveruje  Obec Bzovík konať vo veci zistenia 
vlastníkov pozemkov pod cestou od Mgr. Dudáša po p. Dendiša. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o správe Riaditeľa Obvodného oddelenia 
PZ v Krupine o nápade kriminality v našej obci za rok 2010. V obci Bzovík bol 
spáchaný 1 trestný čin a bolo spáchaných 14 priestupkov. 

▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala poslancov OZ o zvýšenie ceny za prenájom 
priestorov telocvične z dôvodu zvýšenia ceny elektrickej energie.  

▪ Vedúca školskej jedálne požiadala poslancov OZ o zvýšenie ceny stravných 
poplatkov za stravovanie v školskej jedálni Bzovík od 1. marca 2011 nasledovne: 

Materská škola:  1,13 € celý deň 

    0,90 € bez olovrantu 

I. stupeň ZŠ   0,96 € za 1 obed 

II. stupeň ZŠ   1,03 € 1 obed 

Dospelí – zamestnanci 1,13 € + 1,37 € = 2,50 € 

Cudzí stravníci  2,50 € 

Poslanci OZ prijali k uvedeným bodom riaditeľky ZŠ a MŠ a vedúcej školskej jedálne 
nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 10/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  VZN č.2/2011.  

VZN číslo 2/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

▪ Riaditeľka ZŠ a MŠ informovala poslancov o výške dotácie na mzdy a prevádzkové 
náklady na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2011.  

Poslanci OZ prijali k uvedenému bodu nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 11/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  VZN č.  1/2011. 

VZN číslo 1/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

▪ Poslanec OZ Ing. Lazár interpeloval starostku obce vo veci zriadenia zasklenej 
informačnej tabule obce, kde by viseli základné normy obce, VZN a všetky 
dokumenty, ktoré majú byť zverejnené pred ich prerokovaním, zanesením potoka 
nánosmi zeminy v časti od ČOV po p. Petra Maslíka a nutnosťou riešiť čistenie 
potoka – k tomuto sa pridal aj poslanec I. Dendiš 
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Ďalej Ing. Lazár odporučil prepracovať rokovací poriadok OZ v súlade s legislatívnou 
zmenou zákona o obecnom zriadení  a spolu s poslancom Ing. Mackovom požiadali 
aby sa OZ konali raz mesačne. 

▪ Poslanec Ing. Oravec upozornil na pretekajúcu vodu cez  pri prívalových dažďoch 
pri bytovke RD. 

▪ Občianka obce p. Mojžišová upozornila na nutnosť riešenia vpustov vo vozovke na 
novej ulici z toho istého dôvodu. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o záujme viacerých podnikateľských 
subjektov na prenájom hradu. K tomuto bodu bude zvolané samostatné OZ s tým, že 
budú prizvaní záujemcovia o prenájom.  

Ing. Lazár navrhol odkúpenie pozemkov susediacich s hradom. 

▪ Na návrh poslanca Ing. Lazára bol dohodnutý termín ďalšieho OZ na deň 
25.03.2011 o 16:00 hod. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Overovateľ :            Dušan DENDIŠ  

     

    Ing. Cyril MACKOV 

 

Zapisovateľ:       Bc. Iveta URBANOVÁ 

 

Starostka obce:           Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

 

V Bzovíku dňa 02. marca 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 2. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 28. FEBRUÁR  2011 

 

Uznesenie č. 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. decembra 2010. 

 

Uznesenie č. 3/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Rokovací poriadok komisie OZ na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Rokovací poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 4/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  

a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje rozpočet obce Bzovík na rok 2011 
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2011 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

Rozpočet obce ako aj rozpočet ZŠ s MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 5/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2011. 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 6/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku poveruje  Obec Bzovík konať vo veci výkupu 
pozemkov pod plánovanou ČOV v obci Bzovík. 

 

Uznesenie č. 7/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje odpredaj pozemku v katastrálnom území 
obce Bzovík na parcelách číslo 2610/3 a 2610/4 o výmere 179 m2  a o  výmere 13 m2  
za kúpnu cenu 2,32 € za m2 / 70,- Sk a to s poukazom na § 8 písmeno c/ zákona 
číslo 258/2009 Z.z.  

 

Uznesenie č. 8/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschva ľuje prenájom priestorov kultúrneho domu 
na podnikateľské účely Ing. Pavlovi Vlkovi a Helene Očenášovej.  

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                           2. zasadnutie – 28. február 2011 

8 

Uznesenie č. 9/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku poveruje  Obec Bzovík konať vo veci zistenia 
vlastníkov pozemkov pod cestou od Mgr. Dudáša po p. Dendiša. 

 

 

Uznesenie č. 10/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  VZN č.2/2011.  

VZN číslo 2/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 11/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  VZN č.  1/2011. 

VZN číslo 1/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


