
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                           09. zasadnutie -  12. december 2011  

 

Z á p i s n i c a 
 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 12. decembra 2011  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, 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:  3 

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. (7 zo 7).  

 

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

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 8. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 11. novembra 2011 bolo prijatých 6 
uznesení od čísla 31 do čísla 36. Starostka obce informovala poslancov, že  
uznesenia 31, 32 a 34 až 36 boli po časovej i obsahovej stránke splnené. Uznesenie 
č. 33 sa bude realizovať až na jar roku 2012 (nevhodné poveternostné podmienky). 
Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie (7 zo 7): 

Uznesenie č. 37/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. novembra 2011.  
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3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPO ČTU 

4. PREJEDNANIE NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPO ČTU OBCE BZOVÍK NA 
ROKY 2012-2014 A VZN OBCE  

Starostka obce predložila poslancom návrh položkového rozpočtu obce na rok 2012 - 
2014. Rozpočet bol predložený v dvoch alternatívach a to ako schodkový a ako 
vyrovnaný. 

Súčasťou rozpočtu obce bol aj rozpočet ZŠ s MŠ. Pri úprave návrhu rozpočtu bol 
rozpočet na originálne kompetencie na základe predložených žiadostí riaditeľky ZŠ s 
MŠ upravený na sumu 108 565 €.  

Predseda finančnej komisie OZ Ing. Jozef Oravec uviedol, že predložený návrh 
rozpočtu prerokoval s členmi finančnej komisie a starostkou obce a odporúča ho 
prijať. 

K navrhnutému programovému rozpočtu obce  sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce 
s tým, že upozornila na rizikové položky príjmovej časti. Záverom odporučila 
predložený návrh schváliť. 

Po zapracovaní zmien v rozpočte obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenia:  

Uznesenie č. 38/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  čerpanie vlastných príjmov ZŠsMŠ 
v plnej výške, ktoré budú mesačne zúčtovávané.  
(7 zo 7) 

Uznesenie č. 39/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na vykrytie schodku podielových daní.  
(6 zo 7, zdržal sa Ing. Lazár) 

Uznesenie č. 40/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 

a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje programový rozpočet obce Bzovík na roky 2012-2014 
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2012 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  
(7 zo 7) 

Rozpočet obce ako aj rozpočet ZŠ s MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Jednotlivé zamestnankyne obce predložili návrhy VZN obce na rok 2012 
v nasledovnom členení: 
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Návrh VZN č. 1/2011 obce Bzovík o dani z nehnuteľností 

Návrh VZN č. 2/2011obce Bzovík o miestnych daniach  

Návrh VZN č. 3/2011 obce Bzovík o odpadoch  

Návrh VZN č. 4/2011 obce Bzovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady  

Návrh VZN č. 5/2011 obce Bzovík o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Bzovík  

Návrh VZN č. 6/2011 obce Bzovík o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 
2012  

CENNÍK pre oceňovanie prác a služieb poskytovaných pre obyvateľov obce Bzovík a 
ostatných záujemcov poskytovaných Obecným úradom Bzovík 

Samostatne sa hlasovalo iba za poplatok za komunálny odpad vo výške 13 € za 
osobu a rok ( proti Ing. Oravec, Ing. Mackov, Monišová) 

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave a zapracovaní pozmeňujúcich návrhov 
prijali nasledovné uznesenie (7 zo 7):    

Uznesenie č. 41/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 1/2011 až 6/2011 a 
Cenník pre oceňovanie prác a služieb poskytovaných pre obyvateľov obce Bzovík a 
ostatných záujemcov poskytovaných Obecným úradom Bzovík na rok 2012. 

 

5. RÔZNE  

6. DISKUSIA  

▪ Ing. Seman požiadal opätovne v mene Ing. Dymu o prenájom hradu. Poslancom bol 
doručený nový návrh Nájomnej zmluvy a Zmluvy o uzatvorení  budúcej kúpnej 
zmluve. Po rozprave poslancov k predloženým materiálom žiadateľ upustil 
o prejednávania Zmluvy o uzatvorení  budúcej kúpnej zmluve. Starostka obce sa 
vyjadrila, že bez vyjadrenia Ministerstva financií SR k nájmu nehnuteľnosti, o ktoré 
požiadala nedá hlasovať k predloženému návrhu. Poslanci OZ spoločne 
spripomienkovali návrh nájomnej zmluvy a požiadali starostku obce o vyžiadanie 
právneho názoru, ktorý by rešpektoval záujmy obce. Ďalšie stretnutie k predmetnej 
veci sa bude konať dňa 14. decembra o 17:30 hod. 

▪ Mária MONIŠOVÁ informovala: 

- o poškodzovaní majetku školy  
- o sťažnosti občanov na oplotenie pozemku Ing. Schneidera, ktoré je 

umiestnené na cudzom majetku a zabraňuje prehľadnosti miestnej 
komunikácie 

▪ Starostka obce informovala, že do 15.12.2011 bude projektantom predložený 
projekt ČOV a kanalizácie pre potreby stavebného konania 
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▪ Starostka obce informovala poslancov o riešení požiadavky na rozšírenie verejného 
osvetlenia popri futbalovom ihrisku do Majera 

▪ Jozef LUCIAK požiadal o bezplatný nájom telocvične na usporiadanie 
stolnotenisového turnaja – termín dohodnúť s riaditeľkou ZŠsMŠ 

▪ Ing. Jozef URBAN predložil požiadavku Ing. Miroslava Schneidera na zvedenie 
povrchovej vody, ktorá sa počas prívalových dažďov dostáva na jeho pozemok do 
kanalizačnej šachty 

▪ Ivan DENDIŠ poukázal na: 
- odvodnenie pozemku p Cyrila Kohúta, z ktorého v zime steká voda na miestnu 

komunikáciu a zamŕza 
- zimnú údržbu komunikácií – posýpanie soľou 
- zabezpečenie vyprázdňovania septikov občanov prostredníctvom obce  

▪ Dušan DENDIŠ sa zaujímal o zabezpečení osláv príchodu Nového roku – budú 
zabezpečené tak ako v minulom roku 

▪ Ing. Jozef ORAVEC ako predseda finančnej komisie navrhol starostke obce za 
svoje plnenie pracovných úloh odmenu vo výške mesačného platu - 1 523 €. Ing. 
Cyril Mackov dal protinávrh na polovicu mesačného platu – 761,50 €. Za návrh Ing. 
Mackovova hlasovali dvaja poslanci (za: Ing. Mackov, I. Dendiš, proti: Ing. Oravec, 
Monišová, Ing. Urban, D. Dendiš, zdržal sa: Ing. Lazár). Za návrh Ing. Oravca 
hlasovali štyria poslanci (za: Ing. Oravec, Monišová, Ing. Urban, D. Dendiš, proti: Ing. 
Mackov, I. Dendiš, zdržal sa: Ing. Lazár 

Poslanci OZ po rozprave prijali k predmetnému návrhu nasledovné uznesenie (4 
zo 7): 

Uznesenie č.42 /2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje starostke obce ročnú odmenu vo výške 
1 523 €. 

 

▪ Ing. Cyril MACKOV sa informoval o možnosti založenia občianskeho združenia na 
pomoc občanom obce postihnutým nepredvídanými udalosťami prostredníctvom 
obce. 

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

 

Overovateľ :         Ivan  DENDIŠ 

 

                       Mária MONIŠOVÁ  

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef  URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 
 

V Bzovíku dňa 14. decembra 2011 
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VÝPIS UZNESENÍ – 9. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 12. DECEMBER  2011 

 

Uznesenie č. 37/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. novembra 2011.  

 

Uznesenie č. 38/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  čerpanie vlastných príjmov ZŠsMŠ 
v plnej výške, ktoré budú mesačne zúčtovávané.  
 

Uznesenie č. 39/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na vykrytie schodku podielových daní.  
 

Uznesenie č. 40/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 

a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje programový rozpočet obce Bzovík na roky 2012-2014 
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2012 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

 

Uznesenie č. 41/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 1/2011 až 6/2011 a 
Cenník pre oceňovanie prác a služieb poskytovaných pre obyvateľov obce Bzovík a 
ostatných záujemcov poskytovaných Obecným úradom Bzovík na rok 2012. 

 

Uznesenie č.42 /2011 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje starostke obce ročnú odmenu vo výške 
1 523 €. 

 


