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Z á p i s n i c a 
 

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 24. februára 2012  v zasadačke 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 ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  4 

 

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: Ing. Jozefa ORAVCA a Máriu 
MONIŠOVÚ 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení:  Ivan DENDIŠ a  
Ing. Cyril MACKOV. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 9. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 12. decembra 2011 bolo prijatých 6 
uznesení od čísla 37 do čísla 42. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Starostka obce požiadala riaditeľku ZŠ a MŠ o predloženie rozpočtu 
vlastných príjmov. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (7 zo 7): 

Uznesenie č. 43/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra  2011.  
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3. ROZPOČET NA ROK 2012 - UPRESNENIE 

Starostka obce predložila požiadavky o príspevky z rozpočtu obce záujmových 
organizácií a združení v našej obci. Poslanci po rozprave k príspevkom prijali 
nasledovné uznesenie (7 zo 7) 

Uznesenie č. 44/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevky z rozpočtu obce: 

- TJ Bzovík 7 500,- € 

- Jednota dôchodcov 330,- € 

- Slovenský zväz drobnochovateľov 150,- € 

- Klub slovenských turistov 100,- € 

- FS Pradienko pri ZŠ a MŠ 300,- €.  

Ďalej starostka obce preložila poslancom OZ zmenu rozpočtu obce rozpočtovým 
opatrením č. 1/2012, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci OZ sa bližšie informovali k jednotlivým položkám rozpočtu. Ivan DENDIŠ 
požiadal o predloženie cenovej ponuky na cestu (cesta od pána Dudáša až 
k Dendišovcom), Ing. Jozef URBAN požiadal o predloženie cenovej ponuky na nový 
chladiaci box do Domu smútku, Ing. Peter LAZÁR o  výške stravného na Obecnom 
úrade.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (7 zo 7):    

Uznesenie č. 45/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2012, ktoré 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu 
schválenia rozpočtového opatrenia číslo 1/2012 a zachovania vyrovnaného rozpočtu 
na rok 2012.   

Poslanci k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie (7 zo 7):    

Uznesenie č. 46/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Bzovík 
vo výške 14 304,- € na položku 0620 717001 Výstavba 16 b. j. “B“. 

 

4. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce predložila poslancom Návrh VZN o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov a požiadala o jeho 
pripomienkovanie do ďalšieho OZ. Ďalej navrhla zloženie bytovej komisie pre potreby 
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posúdenia kompletnosti jednotlivých žiadostí o nájomné byty. Komisiu navrhla 
v zložení: 

- Ing. Jozef ORAVEC -  predseda 

- Ivan DENDIŠ -  člen 

- Mária MONIŠOVÁ - člen. 

Poslanci k uvedenému návrhu prijali nasledovné uznesenie (7 zo 7):    

Uznesenie č. 47/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje bytovú komisiu v zložení: 

- Ing. Jozef ORAVEC - predseda 

- Ivan DENDIŠ - člen 

- Mária MONIŠOVÁ - člen 

▪ Starostka obce informovala poslancov o výstavbe 16 b. j. „B“. Predpokladaná 
kolaudácia by mala prebehnúť v mesiaci apríl 2012 a odovzdanie bytov od 1. mája 
2012. Zároveň pozvala poslancov na kontrolný deň, ktorý bude dňa 28. februára 
2012.  

▪ Starostka obce informovala o podaných výzvach. 

- Premena školy z tradičnej na modernú – výzva neprešla 

- Zníženie Energetickej náročnosti v ZŠ a MŠ 

- Kanalizácia a ČOV pripravuje sa žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

- Partnerstvo a Sociálna inklúzia bol schválený a bude realizovaný 

- Obnova dediny – nebol vyhodnotený 

▪ Dušan DENDIŠ sa informoval: 

- o spílení orecha na pozemku vo vlastníctve p. Pompu – nie je to možné bez 
súhlasu vlastníka. 

▪ Ing. Cyril MACKOV sa informoval o prenájme Hradu a o jednaní v Maďarsku, 
Partnerstvo cez hraničnej spolupráce. 

▪ Mgr. FÍZEĽ predložil návrh na vybudovanie samostatnej ČOV, ak nebude schválený 
celý projekt Kanalizácie v obci prostredníctvom fondov. 

▪ Ing. Peter LAZÁR dal podnet na: 

- dopravná značka obmedzená rýchlosť na 30 km v obci alebo o umiestnení 
spomaľovacieho retardéra – prieskum ceny a postupu umiestnenia 

- túlavé psy  - zvolať komisiu OVP v obci – pohovor s vlastníkmi psov 

- tečúci hydrant v záhrade u Tkáčikov – písomné vyzvanie Obce StVPS, a.s. 
údržba hydrantov  

- oprava verejného osvetlenia pri dome Mareka Pálku 

- stav  16 b. j. „A“ – chybné osadenie okien, potreba zateplenia – predloženie 
cenovej ponuky 
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▪ Mária MONIŠOVÁ sa informovala: 

- o možnosti vystúpenia FS Pradienko   
- verejné osvetlenie chodníka popri ihrisku do Majera sťažnosti občanov na 

osvetlenie  

▪ Ivan DENDIŠ sa informoval: 

- o vyradení vozidla LIAZ ( nebolo vyradené z dôvodu služieb občanom) 

- preložiť odhad opravy vozidla 

- vstúpiť do jednania s  Jednota Krupina COOP ohľadom prenájmu pozemku 
pod Reštauráciou  

▪ Ing. Jozef URBAN:  

- sa informoval o pohľadávkach občanov obce na daniach za minulý rok 

- oboznámil o vzdaní sa členstva v Rade ZŠ a MŠ k 27.02.2012 z dôvodu jej 
nefunkčnosti. Písomne bude informovať Radu ZŠ s MŠ. 

▪ Starostka obce informovala, že  tradičný Bzovícky jarmok sa uskutoční dňa 5. mája 
(sobota) 2012. 

▪ Starostka obce informovala, že nezamestnanosť k 31. januáru 2012 predstavuje 
v našej obci 23,33 %. 
 
Poslanci OZ sa dohodli, že nasledujúce zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 13. apríla 
2012. 

 

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

 

Overovateľ :         Ing. Jozef ORAVEC 

 

                       Mária MONIŠOVÁ  

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef  URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 27. februára 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 10. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 24. FEBRUÁR  2012 

 

Uznesenie č. 43/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra  2011.  
 

Uznesenie č. 44/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevky z rozpočtu obce: 

- TJ Bzovík 7 500,- € 

- Jednota dôchodcov 330,- € 

- Slovenský zväz drobnochovateľov 150,- € 

- Klub slovenských turistov 100,- € 

- FS Pradienko pri ZŠ a MŠ 300,- €.  
 

Uznesenie č. 45/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2012, ktoré 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

Uznesenie č. 46/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Bzovík 
vo výške 14 304,- € na položku 0620 717001 Výstavba 16 b. j. “B“. 
 

Uznesenie č. 47/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje bytovú komisiu v zložení: 

- Ing. Jozef ORAVEC - predseda 

- Ivan DENDIŠ - člen 

- Mária MONIŠOVÁ - člen 
 


