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Z á p i s n i c a 
 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 11. novembra 2011  v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV (od 16:45 
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:  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 6 (od 16:45 - 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. Jozef ORAVEC a Ivan 
DENDIŠ 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení:  Ing. Peter 
LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 7. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 14. septembra 2011 bolo prijatých 6 
uznesení od čísla 25 do čísla 30. 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. 31/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. septembra 2011.  
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3. RÔZNE  

▪ Starostka obce informovala poslancov o hospodárení podnikateľskej činnosti. 
Správu predniesla pani Margita Juchová, pracovníčka OcÚ, ktorá informovala, že 
podnikateľská činnosť vykazuje stratu a je potrebné ju k 30. novembru 2011 zrušiť. 
Vyjadrila sa aj hlavná kontrolórka obce, pričom je potrebné postupovať podľa zákona 
a v zmysle platných noriem o zrušení podnikateľských subjektov v súlade so zákonmi 
o účtovníctve.    

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

Uznesenie č. 32/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zrušenie podnikateľskej činnosti OcÚ 
Bzovík k termínu 30.10.2011. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o zateplení bytovky 16 b.j. „A“ v sume 
3669,12 €, firmou M.S. Stav Marek SCHWARZ, do zmluvy je potrebné zapracovať 
záruku na uvedené práce 36 mesiacov.    

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

Uznesenie č. 33/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zateplenie bytovky 16 b.j.“A“, firmou 
M.S. Stav SCHWARZ 

▪ Starostka obce informovala poslancov o ústnej žiadosti Borisa Sedmáka 
o prenájom jednej miestnosti na starom OcÚ za účelom hudobného štúdia skúšky 
kapely.    

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

Uznesenie č. 34/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje prenájom jednej miestnosti na starom 
OcÚ, ku ktorému je potrebné vlastné meranie elektrickej energie. Nájom sa schvaľuje 
na dobu určitú do 31.01.2012 

▪ Starostka obce informovala poslancov o zaplatenie prác za maľovanie Domu 
smútku v sume 660,- € pánovi Jaroslavovi Mackovovi.    

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

Uznesenie č. 35/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zaplatenie prác vo výške 660,- € za 
maľovanie Domu smútku p. Jaroslavovi Mackovovi. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o navýšenie finančných prostriedkov na 
opravu fasády na budove OcÚ o sumu 4 200 €, nakoľko dotácia nebola dostatočná  
na opravu celej budovy OcÚ.  

Poslanci OZ po rozprave prijali k predmetnej veci nasledovné uznesenie (5 zo 7, 
zdržal sa Ing. Lazár a Ing. Mackov ): 
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Uznesenie č. 36/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na 
opravu fasády na budove OcÚ o sumu 4 200 € 

▪ Starostka obce informovala poslancov o novo podaných projektoch: 

- Environmentálny fond – škola (strecha, okná zateplenie) 
- Obnova dediny – oddychová zóna pri bytovkách 16 b. j. 
- Partnerstvo – Cezhraničná spolupráca obec NOVGRAD z Maďarska 

▪ Starostka obce informovala poslancov, že dňa 06. decembra  bude o 13:00 hodine 
pred vianočné posedenie s dôchodcami a o 17:00 hodine bude s deťmi privítanie 
Mikuláša.  

▪ Starostka obce informovala poslancov o Hrade Bzovík. Na schválenú dotáciu vo 
výške 27 940 € bolo vyhlásené verejné obstarávanie v Obchodnom  Vestníku. Dňa 
31. októbra zasadala výberová komisia. Do súťaže bolo prihlásených 5 firiem, ale len 
jedna firma vrátila súťažné podklady a uchádzala sa o stavebné práce súťažnou 
cenou 25 833,- €. Bola to firma A.S.M., s.r.o. – Kamil DYMO. Uvedená firma už 
začala od 07. novembra 2011 prevádzať stavebné práce na oprave Hradu Bzovík.    

▪ Starostka obce informovala poslancov o čistení koryta Čekovského potoka v našej 
obci. Podľa vyjadrenia pracovníkov povodia Hrona je potrebné odstrániť všetky 
kroviny po brehoch potoka. Pripraviť do rozpočtu na budúci rok  

▪ Starostka obce informovala poslancov o pripravovanej oprave rigola v obci od domu 
pána Guľáša po dom pána Raniaka, práce budú prevedené až na budúci rok. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o zmene značenia názvu obce. Preloženie  
bolo zrealizované. 

 

5. DISKUSIA  

▪ Ing. Jozef ORAVEC sa informoval:  
- o projekte kanalizácia obce – výkup pozemkov – stavebné povolenie do 

XII/2011 

▪ p. Mária MONIŠOVÁ sa informovala: 
- o osvetlenie chodníka pre chodcov smerom na Majer popri miestnom potoku 

▪ Mgr. Anna KOLLÁROVÁ sa informovala preplatení poplatku projektu za ZŠ a MŠ 
v sume 300,- €.   

▪ Ing. Peter LAZÁR sa informoval a poukázal na nasledovné skutočnosti: 
- žiadosť – vstúpiť do jednania na preznačenie 2 priechodov pre chodcov 

(škola, pošta) 
- tabule na zníženie rýchlosti na 30 km  
- rozhlas pri p. Tomajkovi – prehodiť káble na nový stĺp 
- oprava lavičky 
- stav prác na 16 b.j. - terénne úpravy, voda a elektrika 

▪ Ivan DENDIŠ sa informoval: 
- oprava budovy pošty 
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- odmena hospodára futbalového klubu – P. Guttena 

▪ Ing. Cyril MACKOV sa informoval: 
- kompostovisko – navýšenie položiek rozpočtu voči zrealizovanej skutočnosti 
 

▪ Ing. Jozef URBAN navrhol zapracovať do rozpočtu na rok 2012 výmenu 
chladiaceho zariadenia v dome smútku. 

 

▪ Poslanci sa dohodli na termíne ďalšieho OZ na deň 09.12.2011 o 14:00 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 14. novembra 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                           08. zasadnutie -  11. november 2011  

 

VÝPIS UZNESENÍ – 8. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 11. NOVEMBER  2011 

 

Uznesenie č. 31/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. septembra 2011.  

 

Uznesenie č. 32/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zrušenie podnikateľskej činnosti OcÚ 
Bzovík k termínu 30.10.2011. 

 

Uznesenie č. 33/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zateplenie bytovky 16 b.j.“A“, firmou 
M.S. Stav SCHWARZ 

 

Uznesenie č. 34/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje prenájom jednej miestnosti na starom 
OcÚ, ku ktorému je potrebné vlastné meranie elektrickej energie. Nájom sa schvaľuje 
na dobu určitú do 31.01.2012 

 

Uznesenie č. 35/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zaplatenie prác vo výške 660,- € za 
maľovanie Domu smútku p. Jaroslavovi Mackovovi. 

 

Uznesenie č. 36/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na 
opravu fasády na budove OcÚ o sumu 4 200 € 
 


