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Z á p i s n i c a 
 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 

konaného dňa 4. júla 2011  v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV (od 16:10 
hod.), Mária MONIŠOVÁ, Ing. Jozef ORAVEC, Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ 

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 7, 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: Ing. Petra LAZÁRA a Ing. Jozefa 
ORAVCA 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Cyril 
MACKOV a Ing. Jozef URBAN 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 5. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 10. júna 2011 bolo prijatých 5 uznesení 
od čísla 17 do čísla 21. 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. 22/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. júna  2011.  
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3. PROJEKT KANALIZÁCIA OBCE BZOVÍK – AQUAMAAT, SPOL . S.R.O  

Ing. Hronec, zastupujúci firmu AQUAMAAT, spol. s r.o. oboznámil OZ o stave prác 
na projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu. Ing. Lazár sa spýtal na 
umiestnenie plánovanej ČOV, prečo je projektovaná na pôvodnom mieste. Ing. 
Hronec vysvetlil poslancom výškové pomery plánovanej kanalizácie ako aj nutnosť 
čerpania odpadových vôd, aj keby bola ČOV plánovaná na opačnej strane trasy (pod 
Majerom), tiež informoval o nutnosti výkupu pozemkov ak by bola ČOV stavaná na 
novej ploche ako aj to, že v projekte je braný ohľad aby sa mohli napojiť všetci 
občania obce. Potom poslancom OZ odpovedal na otázky týkajúce sa stavebnej 
stránky, umiestnenia čerpacích staníc ako aj približnému harmonogramu prác, ak sa 
bude projekt realizovať. Z prezerania mapových podkladov vyplynulo, že bude ešte 
potrebné doprojektovať jednu čerpaciu stanicu v Hornom majeri.  

Poslanci  OZ po rozprave prijali k prejednávanej veci nasledovné uznesenie (6 zo 7, 
zdržal sa Ing. Lazár): 

Uznesenie č. 23/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pokračovanie vypracovania projektovej 
dokumentácie „Bzovík – Splašková kanalizácia a ČOV k stavebnému konaniu podľa 
pôvodného zadania. 

 

4. VZN – HRAD BZOVÍK, POSTUP REKONŠTRUKCIE A.S.M, S .R.O. 

Za žiadateľa o prenájom hradu hovoril autor projektu Ing. Seman. Záujemca 
o prenájom je ochotný vložiť do realizácie prác obnovy hradu vlastných 100 tis. € 
a ďalšie finančné prostriedky z neidentifikovateľných zdrojov. Na predmetných 100 
tis. € požiadali poslanci OZ o predloženie špecifikácie na čo a v akom čase budú 
použité. Tento harmonogram by mal byť predložený ako súčasť nájomnej zmluvy. 
Keďže z rozpravy vyplynulo ešte dopracovať nájomnú zmluvu  o predmetnej zmluve 
sa nehlasovalo a taktiež sa nehlasovalo ohľadom pripraveného VZN 
o prevádzkovom a návštevnom poriadku hradu Bzovík. 

 

5. RÔZNE  

▪ Starostka obce informovala poslancov o pridelených dotáciách na opravu Hradu 
Bzovík vo výške 20 000 €, na opravu obecného úradu vo výške 8 000 € a na nákup 
kníh do miestnej knižnice vo výške 400 €. 

▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ v Bzovíku predložila žiadosť o navýšenie poplatku rodiča na 
prevádzku dieťaťa umiestneného v materskej škole vo výške 7 € mesačne. Starostka 
obce zaujala k prejednávanej veci stanovisko, aby sa nemenili pravidlá počas 
školského roku, pretože aj tak je prihlásených na nový školský rok menej žiakov 
a suma (podľa nového návrhu) sa upraví na kalendárny rok 2012 v decembri zmenou 
VZN. 

Ing. Lazár poukázal na krátenie chválenej mesačnej čiastky rozpočtu na prenesené 
kompetencie na mesiac jún 2011. Starostka vysvetlila poslancom situáciu, kedy boli 
v mesiaci jún krátené obecnému úradu podielové dane a došlá dotácia 
nepostačovala ani na sumu schválenú ZŠsMŠ v rozpočte. Dofinancovanie starostka 
prisľúbila v ďalšom mesiaci. Rozpravou sa dohodlo, že obec poukáže 1,5 mesačnú 
dotáciu ZŠsMŠ potrebnú na opravu WC.  



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                                                              6. zasadnutie - 4. júl 2011 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Gazdíková vedúca školskej jedálne ohľadom nutnosti 
zakúpenia umývačky riadu pre jedáleň.  

Keďže v rozprave bolo dotknutých viac tém ohľadom financovania školy, starostka 
obce zvolá jednanie za účasti hlavnej kontrolórky, riaditeľky ZŠsMŠ, finančných 
hospodárok a predsedu komisie OZ pre školstvo v prvej polovici júla. 

Riaditeľka ZŠsMŠ predložila poslancom žiadosť o príspevok na učebné pomôcky pre 
budúcich prvákov (deti občanov obce) vo výške 10,87 € na žiaka. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (7 zo 7): 

Uznesenie č. 24/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevok na učebné pomôcky pre 
prvákov (detí občanov obce) vo výške 10,87 € na žiaka. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o ďalšom postupe k žiadosti Milana 
Vranského, ktorý žiadal prenájom domu č. 3 Debnárov dom. Vysvetlila poslancom, 
že predmetná nehnuteľnosť nespĺňa charakter bytového domu – nie je spôsobilý na 
bývanie a jeho prípadná rekonštrukcia na tento účel by bola neefektívna. Poslanci 
zaviazali starostku obce odpísať žiadateľovi v tom znení, že je možné iba odkúpenie 
nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o účasti našich družstiev na súťaži 
dobrovoľných hasičských zborov, o kontrole MŽP SR ohľadom prevádzky 
kompostoviska. 

O spôsobe a čase zberu zeleného odpadu bude informovať po predložení 
prevádzkového poriadku kompostoviska a zaučení osoby zodpovednej za prevádzku 
kompostoviska. Tým odpovedala aj na otázku položenú M. Monišovou. 

▪ Poslanec Ivan Dendiš, sa informoval o: 
- čistení potoka – písomne požiadať Povodie Hrona o podmienkach, za 

ktorých je to možné vykonať prostredníctvom obecného úradu  
- kosenie ihriska pri jedálni v areáli ZŠ 
- oprava obecného chodníka od lavičky k p. Dendišovi 
- prechod na súkromný pozemok cez vybudovaný rigol od p. Maslíka po p. 
Černicu 

▪ Ing. Oravec informoval o stavbe bioplynovej stanice v areáli roľníckeho družstva 
a o perspektíve vykurovania objektov v obci odpadovým teplom. 
▪ Ing. Lazár požiadal starostku obce zaslanie oficiálnych listov o možnosti zlepšenia 
pokrytia obce signálom mobilných operátorov T-Mobile a Orange. 

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

 

 

 

Overovateľ :         Ing. Peter LAZÁR  

 

                       Ing. Jozef ORAVEC  
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Zapisovateľ:      Bc. Iveta URBANOVÁ 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 07. júla 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 6. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 4. JÚL  2011 

 

Uznesenie č. 22/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. júna  2011.  

 

Uznesenie č. 23/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pokračovanie vypracovania projektovej 
dokumentácie „Bzovík – Splašková kanalizácia a ČOV k stavebnému konaniu podľa 
pôvodného zadania. 

 

Uznesenie č. 24/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevok na učebné pomôcky pre 
prvákov (detí občanov obce) vo výške 10,87 € na žiaka. 

 

 


