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Z á p i s n i c a 
 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 14. septembra 2011  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV (od 16:50 
hod.), Mária MONIŠOVÁ, Ing. Jozef ORAVEC, Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  ospravedlnená  

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  
         Marta OČENÁŠOVÁ 
         Mária MOZOĽOVÁ 

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  5 

 

 

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: Máriu MONIŠOVÚ a Dušana 
DENDIŠA 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Jozef 
ORAVEC a Ivan DENDIŠ 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 6. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 4. júla 2011 boli prijaté 3 uznesenia od 
čísla 22 do čísla 24. 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. 25/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. júla  2011.  
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3. ÚPRAVA ROZPOČTU OBEC A ZŠ A MŠ BZOVÍK   

Hospodárka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011 – 
rozpočtové opatrenie obce z prebytku finančných prostriedkov opatrenie č. 2/2011, 
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci  OZ po rozprave a úpravách prijali k predmetnej veci nasledovné uznesenie 
(6 zo 7, zdržal sa Ing. Mackov): 

Uznesenie č. 26/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2011. 

▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu – 
prenesené kompetencie na rok 2011. Informovala o dohodovacom konaní s KŠÚ. 
Škole boli  navýšené finančné prostriedky vo výške 26 811 €, ktoré boli rozdelené 
a upravené v rozpočte. Úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci OZ po rozprave prijali k predmetnej veci nasledovné uznesenie (5 zo 7, 
zdržal sa D. Dendiš a M. Monišová): 

Uznesenie č. 27/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠsMŠ  

▪ Riaditeľka ZŠ a MŠ žiadala o schválenie čerpania vlastných príjmov vo výške 1 000 
€ z prenájmu telocvične, na nákup učebných pomôcok do telocvične (sada dresov, 
stopky, ukazovateľ skóre, lopty na rôzne športové hry).   

Poslanci  OZ po rozprave prijali k predmetnej veci nasledovné uznesenie (7 zo 7): 

Uznesenie č. 28/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na 
originálne kompetencie (VP) vo výške 1 000 €, ako účelovo viazané finančné 
prostriedky na nákup sadu dresov, stopky, ukazovateľ skóre a lopty na športové hry. 
V prípade nevyčerpania je povinnosťou finančné prostriedky alebo ich časť vrátiť 
zriaďovateľovi do termínu 15. decembra 2011. 

 

4. RÔZNE  

▪ Starostka obce informovala poslancov o žiadosti Juraja Rievaja na odkúpenie 
obecnej budovy  súpisné číslo 3.    

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

Uznesenie č. 29/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschvaľuje predaj obecnej budovy, súpisné číslo 
3 Jurajovi Rievajovi. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o ústnej žiadosti Borisa Sedmáka 
o prenájom obecnej budovy KD za účelom hudobného štúdia skúšky kapely.    

▪ Starostka obce informovala poslancov o výstavbe Bytovky 16 b. j. „B“ v našej obci, 
ktorej kolaudácia má byť najneskôr do 1. júna 2012. Dotazníky všetkým záujemcom 
boli zaslané a čaká sa na ich vrátenie.    
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▪ Starostka obce informovala poslancov o oprave budovy OcÚ – oprava žľabov, 
strechy a krytiny a časť fasády.  Dotácia z MF SR bola účelovo viazaná na budovu 
Obecného úradu.  

  ▪ Starostka obce informovala poslancov zo zasadnutia Splnomocnenca Vlády SR 
pre rómske komunity – Projekty týkajúce sa rekonštrukcií škôl a školských zariadení, 
domovov opatrovania seniorov DSS – tzv. tvrdé stavebné projekty – výzvy do konca 
roka nepôjdu, pôjdu iba prostriedky z EF na tzv. mäkké projekty (workshopy, 
počítačové kluby, prednášky, filmy, exkurzie, školy v prírode. Priority vlády : projekty 
vzdelávanie a zamestnanosť.  

  ▪ Starostka obce informovala poslancov zo zasadnutia R-ZMOS v Budči. ZMOS – 
petície obcí k pripravovanej novele Zákona o daniach, pripravený návrh z MF o novej 
úprave prerozdelenia daní štátu pre obce – dane mix – čiže zo spotrebných daní nie 
ako bolo doteraz zo zisku právnických a fyzických osôb – čo bolo pre obec 
výhodnejšie – dane mix o 1/3 menšie. ZMOS predkladá nový volebný zákon -  
komunálne voľby - zmeny:  

- Moratórium 48 hodín 
- Kandidátky – volebné lístky každému voličovi domov  
- Volebné komisie – členov politických strán nech si platia strany, obce len 

zapisovateľku. 

Parlamentné voľby: 

- Za poslanca do NR voliť za okres – trvalý pobyt v okrese, aby ho voliči poznali 
a zastupoval svoj okres , nie politickú stranu 

Výzvy Eurofondov, aby boli zástupcovia miest a obcí a nerozhodovali len 8 úradníci – 
komu projekt prejde a kto bude bez dôvodne vylúčený.  

   ▪ Starostka obce informovala poslancov o Hrade Bzovík, nakoľko bola poskytnutá 
dotácia z MK SR nesmie byť Hrad v roku 2011 prenajatý. Na dotáciu bolo vyhlásené 
verejné obstarávanie v Obchodnom  Vestníku.   

  ▪ Starostka obce informovala poslancov o čistení koryta Čekovského potoka v našej 
obci. Povodie Hrona zvolalo na deň 19. september 2011 o 08,30 pracovné jednanie 
priamo na mieste najväčšieho znečistenia. 

  ▪ Starostka obce informovala poslancov o pripravovanej oprave rigola v obci od 
domu pána Guľáša po dom pána Raniaka. 

  ▪ Starostka obce informovala poslancov o zmene značenia názvu obce. Bolo 
realizované rokovanie o preložení názvu obce až za bytovky. 

 

5. DISKUSIA  

▪ Mária MONIŠOVÁ sa informovala:  

- o vybudovaní zastávky pri bytovke 16 b. j. „A“ oproti, smer na Senohrad 
- o slávnostiach v obci, kde by vystúpil Klub dôchodcov a súbor „Pradienko“ 
- o sťažnostiach na p. Máriu MOZOĽOVÚ v MŠ Bzovík 
- o oprave cesty k Marekovi Pálkovi  

▪ p. Peter OSTRIHOŇ sa sťažoval na prechod automobilov a traktorov z RD Bzovík, 
navrhol spomaľovacie retardéry pri detskom ihrisku a zníženie rýchlosti v obci.   
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▪ p. Mária ČIAKOVÁ sa sťažovala na poškodený chodník, ktorým sa chodí z Novej 
ulice popri telocvični a  na pozemok, pri tomto chodníku, ktorý  je potrebné pokosiť 
a vyčistiť.    

▪ p. Margita MARUNČIAKOVÁ sa informovala o vývoze zeleného odpadu na 
kompostovisko.   

▪ Mgr. Anna KOLLÁROVÁ sa informovala o vlastníctve tenisových kurtoch v obci 
a o možnosti ich ďalšieho využitia.   

▪ Ing. Peter LAZÁR sa informoval a poukázal na nasledovné skutočnosti: 

- Strecha Domu smútku – náter 
- Oprava lavičky cez potok pred domom 
- Rozhlas pri Tomajkovi – prehodiť káble na nový stĺp 
- ORANGE a T-MOBILE pokrytie – poslať oficiálny list v mene OcÚ 
- Kompostovisko – prehodnotiť projektový zámer a funkčnosť 
- Výkup pozemkov pri čističke 
- Smernica Finančné hospodárenie OcÚ a ZŠsMŠ - predložiť do ďalšieho OZ 

na pripomienkovanie  

▪ Ivan DENDIŠ sa informoval: 

- Cesta od p. Dudáša po p. Dendiša – starostka obce informovala o možnej 
oprave vozovky v ďalšom roku podľa možnosti rozpočtu 

- Projekt na opravu budovy OcÚ – už zodpovedané starostkou 
- Pozemok pri čističke p. Vinczeová – upozorniť na vyčistenie pozemku (burina, 

konáre,...) 

▪ Ing. Cyril MACKOV sa informoval: 

- Pekáreň – upozorniť vlastníka - vyčistiť pozemky 
- Predložiť faktúry za projekt kompostovisko  

▪ Poslanci sa dohodli na termíne ďalšieho OZ na deň 04.11.2011 o 16:30 hod. 

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

 

 

Overovateľ :         Dušan  DENDIŠ 

 

                       Mária  MONIŠOVÁ  

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef  URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 19. septembra 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 7. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 14. SEPTEMBER  2011 

 

Uznesenie č. 25/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. júla  2011.  

 

Uznesenie č. 26/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2011. 

 

Uznesenie č. 27/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠsMŠ  

 

Uznesenie č. 28/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na 
originálne kompetencie (VP) vo výške 1 000 €, ako účelovo viazané finančné 
prostriedky na nákup sadu dresov, stopky, ukazovateľ skóre a lopty na športové hry. 
V prípade nevyčerpania je povinnosťou finančné prostriedky alebo ich časť vrátiť 
zriaďovateľovi do termínu 15. decembra 2011. 

 

Uznesenie č. 29/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschvaľuje predaj obecnej budovy, súpisné číslo 
3 Jurajovi Rievajovi. 

 

 
 


