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Z á p i s n i c a 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 

konaného dňa 10. júna 2011  v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

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

Ospravedlnený:   Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  2 

 

 

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 6, čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili. (6 zo 6).  

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Dušana DENDIŠA a Máriu 
MONIŠOVÚ 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR 
a Ing. Jozef ORAVEC 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 4. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 29. apríla 2011 boli prijaté 2 uznesenia 
od čísla 15 do čísla 16. Starostka obce informovala poslancov, že  všetky uznesenia 
boli po časovej i obsahovej stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné 
zastupiteľstvo nasledovné uznesenie (6 zo 6): 

Uznesenie č. 17/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. apríla  2011.  
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3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU  

Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
Bzovík za rok 2010 v závere ktorej uviedla „ Návrh záverečného účtu Obce Bzovík za 
rok 2010 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 

Návrh záverečného účtu Obce Bzovík za rok 2010 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2010 a hospodárenie  Obce Bzovík za rok 2010 
bolo v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.   
V súlade s §  16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam poslancom OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu Obce 
Bzovík za rok 2010“ výrokom súhlas s celoro čným hospodárením bez výhrad . 

Poslanci  OZ prijali k návrhu nasledovné uznesenie (6 zo 6): 

Uznesenie č. 18/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2010.  

 

4. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010  

Hospodárka obce predložila poslancom OZ návrh Záverečného účtu obce Bzovík za 
rok 2010. Návrh záverečného účtu obsahoval podrobné hospodárenie ZŠ s MŠ. Po 
rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (5 zo 6, zdržal sa Ing. Mackov): 

Uznesenie č. 19/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2010. 

 

5. RÔZNE  

▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ v Bzovíku predložila žiadosť schválenie spolufinancovania 
projektu „Premena tradičnej školy na modernú“ zriaďovateľom vo výške 5 % 
z celkovej sumy 237 729 €. 

▪ Starostka obce predložila poslancom pracovnú verziu Zmluvy o prenájme Hradu. 
Poslanci po rozprave požiadali starostku o osobné stretnutie s firmou, ktorá žiada 
prenájom.   

▪ Starostka obce informovala poslancov o dotácií na územné plány.  

▪ Starostka obce informovala poslancov o žiadosti Milana Vranského, ktorý žiada 
prenájom domu č. 3 Debnárov dom. Poslanci po rozprave zaviazali starostku 
o osobné stretnutie s menovaným. 
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▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala poslancov OZ o zvýšenie školného v MŠ Bzovík na 
7,- €.  Poslanci zaviazali starostku o stretnutie s riaditeľkou ZŠ a MŠ a prerokovanie 
školného. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o žiadosti pána Dušana Fízeľa, o odkúpenie 
pozemkov v katastrálnom území obce Bzovík, parcela číslo 449/14 70 m2 a parcela 
číslo 449/15 42 m2 . Nakoľko pán Fízeľ nemá trvalý pobyt na Bzovíku cena za 1 m2 

pozemku je 4,97 €.  

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6 zo 6): 

Uznesenie č. 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  odpredaj pozemkov v katastrálnom 
území obce Bzovík parcela číslo 449/ 14 a 449/15 o výmere 112 m2  za kúpnu cenu 
4,97 € za m2.  

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ na odsúhlasenie plat starostky. Nakoľko 
sa menili platové pomery zákonom číslo 154 zo dňa 17. mája 2011 je koeficient 1,98 
násobok k základnej mzde čo predstavuje 1.523 €. Poslanci OZ prijali nasledovné 
uznesenie:      

Uznesenie č. 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje mzdu starostky obce v sume 1.523,- €.  

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť poslancov OZ Ing. Cyrila 
Mackovova, Ing. Petra Lazára a Ivana Dendiša, ktorí žiadali Obecný úrad o výpis 
faktúr od 01. januára 2011 do 31.5.2011. Výpis bol doručený všetkým poslancom 
a bude predmetom budúceho zastupiteľstva.    

▪ Starostka obce informovala poslancov o kontrolnom dni na stavbe novej bytovky. 
Prisľúbila oznámenie všetkým poslancom. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o o vybudovaní rigola pri  pánovi Očenášovi 
v kúte, aby sa zviedla voda na druhú stranu cesty.  

▪ Starostka obce informovala poslancov o vývoze zeleného odpadu v obci. Zber 
zeleného odpadu od občanov musí byť 2x ročne vyvážaný bezplatne.  

▪ Pani Ľudmila Gazdíková predložila žiadosť na OZ o vrátenie finančných 
prostriedkov – vlastných príjmoch školskej jedálne. Poslanci sa dohodli na stretnutí 
Hlavnej kontrolórky obce a zástupcov ZŠ a MŠ(riaditeľka, vedúca ŠJ, účtovníčka ZŠ, 
starostka obce a zástupcovia poslancov)  pričom by sa malo dohodnúť o čerpaní 
a použití vlastných príjmov.                         

▪ Poslankyňa M. Monišová žiadala o predĺženie otváracích hodín v MŠ, nakoľko 
väčšina žien, ktorých detí navštevujú MŠ pracuje do 16.30 a prichádzajú domov až 
o 17.00 hodiny. Je potrebné sa dohodnúť s riaditeľkou  ZŠ a MŠ.  

▪ Poslanec Ivan Dendiš, sa informoval o: 
- čistení potoka 
- osvetlenie pri škole 
- cintorín – dvere 
- voda v cintoríne – dlažba 
- kosenie ihriska pri jedálni v objekte ZŠ 
- kontrolný deň na stavbe 
- znečisťovanie verejného priestranstva od obchodu a baru pána Fekiača. 
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starostka obce ukončila zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

Overovateľ :         Dušan DENDIŠ  

 

              Mária MONIŠOVÁ  

 

 

Zapisovateľ:      Bc. Iveta URBANOVÁ 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 13. júna 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 5. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 10. JÚN 2011 

 

Uznesenie č. 17/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. apríla  2011.  

 

Uznesenie č. 18/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2010.  

 

Uznesenie č. 19/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2010. 

 

Uznesenie č. 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  odpredaj pozemkov v katastrálnom 
území obce Bzovík parcela číslo 449/ 14 a 449/15 o výmere 112 m2  za kúpnu cenu 
4,97 € za m2.  

 

Uznesenie č. 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje mzdu starostky obce v sume 1.523,- €.  

 


