
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                             3. zasadnutie - 25. marec 2011 

Z á p i s n i c a 
 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
25. marca 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:  nezúčastnila sa 

Zamestnanci OcÚ: 0 

Riaditeľka ZŠ s MŠ : nezúčastnila sa 

Občania obce: 0 

 

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:   Ing. Jozefa ORAVCA a Ivana 
DENDIŠA 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení  boli zvolení:  Dušan 
DENDIŠ a Ing. Peter LAZÁR 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 2. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 28. februára 2011 bolo prijatých 10 
uznesení – číslo 2 - 11. Starostka obce informovala poslancov, že uznesenia boli po 
časovej i obsahovej stránke splnené až na uznesenia č. 6 a 9, ktoré vyžadujú dlhší 
čas na ich splnenie.. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo 
nasledovné uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 12/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. februára 2011 



 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                            3. zasadnutie – 25. marec 2011 

2 

3. REALIZAČNÝ ZÁMER – OBNOVA HRADU BZOVÍK 

Starostka obce predložila poslancom návrh na prenájom hradu Bzovík, z dôvodu 
havarijného stavu a nemožnosti zabezpečiť jeho rekonštrukciu z vlastných zdrojov. 
Dňa 4 marca predstavili dvaja záujemcovia ( firma KATALOV Ukrajina, firma A.S.M. 
s.r.o. Zvolen) svoj podnikateľský zámer na využitie hradu. Na základe posúdenia 
zámerov a po diskusii poslancov k prejednávanému bodu prijalo OZ nasledovné 
uznesenie: (7 zo 7) 

Uznesenie č. 13/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  

a) schvaľuje prenájom hradu Bzovík 
b) poveruje starostku Obce Bzovík pripraviť návrh nájomnej zmluvy s firmou 

A.S.M. s.r.o. Zvolen a zabezpečiť vyjadrenie dotknutých inštitúcií 

 

4. RÔZNE 

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh Rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva v Bzovíku Poslanci k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie: 
(7 zo 7) 

Uznesenie č. 14/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva v Bzovíku. 

Rokovací poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

▪ Starostka obce predložila poslancov OZ vyjadrenie Povodia Hrona k čisteniu potoka 
v obci. Po diskusii a návrhoch poslancov sa dohodlo, že starostka obce zvolá 
jednanie za účasti Povodia Hrona, Roľníckeho družstva Bzovík a obecného úradu, 
kde sa prerokujú všetky možnosti a podmienky čistenia potoka. 

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ o začatí aktivačných prác v obci od 1. 
apríla a tým aj odpovedala na otázku Ing. Lazára ohľadom zabezpečenia čistenia 
obce a verejných priestranstiev. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o výzve LSK-P rekonštrukcia školy.  

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ spiľovaní líp v cintoríne, ktoré sú 
poškodené a ohrozujú majetok občanov obce. Spiľovanie zabezpečí firma PLATAN 
Zvolen, ktorá má poistenie za škody spôsobené tretím osobám. Spilovanie by malo 
byť uskutočnené do konca marca. Rozhodnutie číslo: SK 8214/2011/01, ktoré tvorí 
prílohu zápisnice. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Martina Sedmáka vo veci 
Kultúrnych akcií na Hrade Bzovík. Nakoľko sa jedná o letné mesiace a OZ 
odsúhlasilo prenájom hradu k žiadosti sa neprijalo žiadne uznesenie. 

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ o stave prípravy www stránky obce 
a predložila návrh mapy stránky. Ďalej informovala o konaní tradičného Bzovíckeho 
jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 7. mája. Požiadala predsedu komisie kultúry  
o prípravu kultúrneho programu v spolupráci so súborom Vretienko (ZŠ s MŠ) 

. ▪ Ing. Lazár poukázal na nefunkčné osvetlenie pred svojím domom a na potrebu 
opravy výtlkov (cesta pri ČOV) svojpomocne. 
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▪ Ing. Mackov požiadal starostku obce, aby do programu ďalšieho OZ dala bod, 
ohľadom riešenia členov Rady školy. 

▪ Ing. Urban informoval členov komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, že zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 08.04.2011 
o 16:00 hod. v sále obecného úradu. 

▪ Ivan Dendiš upozornil na potrebu osadenia lampy na budovu školy (priestor cesty  
pri kotolni), opravy dverí na márnici a vydláždenia okolia výpustného stojanu na vodu 
v cintoríne. 

▪ Poslanci OZ sa dohodli na termíne ďalšieho OZ na deň 29.04.2011 o 16:00 hod. 

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

 

 

Overovateľ :            Ivan  DENDIŠ  

     

    Ing. Jozef  ORAVEC 

 

Zapisovateľ:       Ing. Jozef  URBAN 

 

Starostka obce:           Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

 

V Bzovíku dňa 28. marca 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                            3. zasadnutie – 25. marec 2011 

4 

VÝPIS UZNESENÍ – 3. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 25. MAREC  2011 

 

Uznesenie č. 12/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. februára 2011 

 

Uznesenie č. 13/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  

c) schvaľuje prenájom hradu Bzovík 
d) poveruje starostku Obce Bzovík pripraviť návrh nájomnej zmluvy s firmou 

A.S.M. s.r.o. Zvolen a zabezpečiť vyjadrenie dotknutých inštitúcií 

 

Uznesenie č. 14/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva v Bzovíku. 

 


