
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                4. zasadnutie - 29. apríl 2011 

Z á p i s n i c a 
 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
29. apríla 2011  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Prítomní:   

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

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ  

Ospravedlnení: Dušan DENDIŠ,  Mária MONIŠOVÁ 

Hlavný kontrolór:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Zamestnanci OcÚ: 2 

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 5, 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 Ing. 
Petra LAZÁRA 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení  boli zvolení:  Ivan DENDIŠ 
a Ing. Cyril MACKOV  

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 3. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 25. marca 2011 boli prijaté 3 uznesenia 
– číslo 12 - 14. Starostka obce informovala poslancov, že uznesenia boli po časovej i 
obsahovej stránke splnené až na uznesenia č. 13. Návrh nájomnej zmluvy je na 
pripomienkovaní na pamiatkovom úrade. Jej konečná podoba bude doručená 
poslancom OZ. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie: (5 zo 5) 

Uznesenie č. 15/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. marca 2011 
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3. RÔZNE 

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1/2011, ktorý sa týka prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov, a to z prebytku finančných prostriedkov obce – RF (príloha zápisnice) 

Uznesenie č. 16/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 1/2011. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti na vydanie povolenia na 
ambulantný predaj tovaru a poskytovanie služieb, ktorú predložil Jozef Fekiač, 
Bzovík 146. 

▪ Starostka obce delegovala do Rady ZŠ s MŠ namiesto bývalého poslanca Jozefa 
Guttena súčasného poslanca a predsedu komisie školstva Ing. Petra Lazára. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o Bzovíckom jarmoku, ktorý sa bude konať 
7. mája 2011, požiarnej súťaži na Trpíne – 14.05.2011, oslavách dňa matiek v obci.  

▪ Ing. Lazár:  

- sa zaujímal o stave výkupu pozemkov pod budúcu ČOV,  

- poukázal na túlavé psy v obci (v blízkosti kultúrneho domu – údajný majiteľ 
Ing. Očenáš),  

- dal návrh na zriadenie zberného miesta a elektroodpad (chladničky, 
televízory...),  

- navrhol postrek rigolov proti burine, 

- poukázal na nefunkčnosť obecného rozhlasu pri jeho dome, 

- poukázal na nekosenie brehu potoka od p. Sandánusa po p. Ližbetína 

▪ Ing. Oravec upozornil na upchanú kanalizáciu pri družstevných bytovkách a Ing. 
Lazár na potrebu riešenia odvádzania dažďových vôd pri p. P. Očenášovi. 

▪ Ing. Mackov sa zaujímal o harmonograme odvozu zeleného odpadu na 
kompostovisko. Keďže nie je vypracovaný systém odvozu a systém odplaty za odvoz 
obecný úrad pripraví jeho návrh.  

▪ P. Ivan Dendiš opätovne upozornil na potrebu osadenia lampy na budovu školy 
(priestor cesty  pri kotolni),  zaujímal sa o termín asfaltovania cesty pri ČOV 
a zaujímal sa o možnosť oboznámiť sa s postupom prác na výstavbe novej 16. b.j.  

▪ Mária Filčíková upozornila aj na potrebu asfaltovania cesty pri novej 16. b.j. a na 
ceste medzi školou a bytovkou. 

▪ Ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať podľa schváleného plánu OZ. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť. 
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Overovateľ :            Ing. Peter  LAZÁR 

     

    Ing. Jozef  ORAVEC 

 

Zapisovateľ:       Bc. Iveta  URBANOVÁ 

 

Starostka obce:           Emília  KOHÚTOVÁ 

 

 

 

V Bzovíku dňa 02. mája 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 4. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 29.  APRÍL  2011 

 

Uznesenie č. 15/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. marca 2011 

 

Uznesenie č. 16/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 1/2011. 
 


