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Z á p i s n i c a 
 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 30. apríla 2012  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:  neprítomná 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  1 

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 7, 
zdržal sa I. Dendiš).  

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ivana DENDIŠA a Dušana 
DENDIŠA. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR   
a Ing. Jozef ORAVEC. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 10. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 24. februára 2012 bolo prijatých 5 
uznesení od čísla 43 do čísla 47. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (7 zo 7): 

Uznesenie č. 48/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.februára 2012.  
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3. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 

Starostka obce predložila poslancov stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. 
Lukáčovej k schválenému rozpočtu pri poskytovaní dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok 2012. 

Riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Kollárová informovala poslancov: 

- že nemá k dispozícii zriaďovaciu listinu školy, ktorú potrebuje predkladať 
jednotlivých orgánom štátnej správy pri kontrolách, 

- predložila záznam o výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý bol vykonaný 
v decembri 2011 s opatreniami a termínmi, 

- informovala o zápise detí do materskej školy 
- navrhla doplniť VZN č. 5/2011 o príspevok 0,06€/obed na čiastočnú úhradu 

režijných nákladov v školskej jedálni 

 

4. SCHVÁLENIE PRIDEĽOVANIA BYTOV 

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 1/2012 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave a úpravách prijali nasledovné uznesenie (6 
zo 7, zdržal sa Ing. Urban):    

Uznesenie č. 49/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
1/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných 
prostriedkov. 

Predseda bytovej komisie Ing. Oravec predložil poslancom OZ zoznam žiadateľov na 
pridelenie 1-izbových a 3-izbových bytov, ktorí boli tajným hlasovaním poslancov 
vybraní. O pridelení bytov, ktoré ostanú voľné po nájomníkoch, ktorí sa presťahujú do 
16. Bj – B sa rozhodne po odovzdaní tejto bytovky do užívania. 

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

Uznesenie č. 50/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  pridelenie obecných bytov v 16. Bj - B: 
  

jednoizbové byty:  
Margita Ambrošová , Bzovík 299, Juraj Rievaj , Bzovík 141, Juraj Petruš , 
Bzovík 145 a Michal Dlhopolec , Bzovík 269 
 

Uznesenie č. 51/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  pridelenie obecných bytov v 16. Bj - B: 
  

 

trojizbové byty:   
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Miroslav Murín , Bzovík 182, Tatiana Ližbetínová , Bzovík 147, Radoslav 
Barányi , Bzovík 147, Marek Pavlenda , Bzovík 269, Iveta Sliacka , Bzovík 
299, Štefan Bendík , Hrušov 345, Pavol Kraj č, Krupina, Hviezdoslavova 61, 
Ľubomír Výboh , Krupina, J. Špitzera 8, Peter Dendiš , Dolný Badín 38, Pavel 
Peták , Bzovík 111, Peter Sedmák , Bzovík 45, Ján Pixiádes , Veľký Krtíš, 
Železničná 23 

 

4. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o žiadosti p. Petra Ližbetína, bytom Krupina, Majerský 
rad 54  o zníženie dane za komunálne odpady, z dôvodu toho, že sa na adrese 
Bzovík č. 115 trvalo nezdržiava žiadna osoba. Obec Bzovík na podanú žiadosť 
odpovie v zmysle VZN č. 4/2011. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti p. Jozefa Guttena, bytom Bzovík 11  
o udelenie výnimky na daň za komunálne odpady, z dôvodu toho vykurovania 
pevným palivom a počtom nezaopatrených detí. Platné VZN č.4/2011 to nepripúšťa. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti p. Márie Matejkovej, bytom Bzovík 118 
riešenie prekrytia priekopy, ktorá sa nachádza na jej pozemku parc. č. 287 
a prechádza ňou obecný rigol. Starostka obce oslovila odborne spôsobilého 
projektanta, ktorý posúdi možnosti riešenia v priebehu 19-20 týždňa. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti Občianskeho združenia Victus Krupina na 
prenájom priestorov starého obecného úradu pre potreby komunitného centra. 
Poslanci OZ požiadali starostku obce o zorganizovanie osobného stretnutia 
s predstaviteľmi združenia s cieľom podrobnejšej prezentácie zámeru. 

 ▪ Starostka obce predložila poslancom OZ cenové ponuky na chladiace zariadenie 
do domu smútku. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ vyjadrenie OR PZ SR, okresného 
dopravného inšpektorátu vo veci umiestnenia spomaľovačov na miestnych 
komunikáciách ako aj cenovú ponuku spomaľovača.. Poslanci sa dohodli, že obecný 
úrad dá vypracovať projekt na umiestnenie spomaľovačov spolu aj s montážou 
a následne rozhodne o ich umiestnení, resp. umiestnení dopravných tabúľ Zóna 
s obmedzenou rýchlosťou. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ cenové na výstavbu cesty od reštaurácie 
po dom p. Dendiša. Keďže nie všetky ponuky boli presne špecifikované bude 
potrebné vyžiadať nové na šírku komunikácie 3,5 metra. 

Starostka podotkla, že všetky akcie, ktoré vyžadujú fin. prostriedky z rozpočtu obce 
by sa realizovali po odovzdaní novej bytovky do užívania a prehodnotení výdavkovej 
časti rozpočtu nakoľko príjmová časť rozpočtu z podielových daní nie je naplnená. 

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ o obecnom pozemku, na ktorom je 
postavená reštaurácia. Daň z nehnuteľnosti platí COOP Jednota Krupina. Poslanci 
OZ požiadali starostku, aby vstúpila do jednania ohľadom vysporiadania tohto 
pozemku s možnosťou zámeny za pozemok pred obchodom rovnakej výmery 
a kúpnej zmluve na zvyšnú časť výmery pozemku pod reštauráciou. 
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▪ Starostka obce informovala poslancov, že dňa 03.05.2012 prebehne ústne konanie 
k stavbe ČOV a kanalizácia obce. Požiadala poslancov, aby boli neskôr nápomocní 
pri vybavovaní vstupu na pozemky pri výstavbe. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ zoznam neplatičov za miestne dane 
a poplatky. K dňu konania OZ majú traja občania spísanú dohodu o splátkach za 
nezaplatené dane a poplatky za rok 2011 a občania rómskej osady nemajú 
zaplatené dane a poplatky za rok 2011.  

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na schválenie sobášnej miestnosti 
v bašte Hradu Bzovík ako aj doplnenie cenníka služieb o poplatky za sobášnu 
miestnosť, poplatky za vstup do hradu a fotenie v areáli hradu. 

Uznesenie č. 52/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
 

a)  schva ľuje  sobášnu miestnosť v bašte Hradu Bzovík, 
b) schva ľuje  poplatky za sobáš v Hrade Bzovík, fotenie v areáli hradu a vstupné 

pre návštevníkov 
c) ukladá obecnému úradu zapracovať schválené poplatky do cenníka pre 

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

▪ Starostka obce predložila poslancom správu o hospodárení s vozidlom LIAZ za rok 
2011 a aktuálny stav v roku 2012. V roku 2011 vozidlo vyprodukovalo stratu 
1 530,9€, roku 2012 to predstavuje stratu 4,07€. Keďže vozidlo má platnú technickú 
prehliadku do apríla 2013 a slúži pre potrebu občanov obce poslanci sa dohodli, že 
koncom roku 2012 sa prehodnotí jeho prevádzka.  

▪ Starostka obce informovala, že Lesy SR, š.p. akceptovali ročnú výpovednú lehotu 
na zmluve o prenájme obecných pozemkov. Keďže tieto pozemky obhospodarujú 
dve lesné správy starostka podmienila ďalší podpis zmluvy tým, aby 
obhospodarovanie zabezpečovala iba jedna lesná správa. 

▪ Starostka obce požiadala poslancov OZ o pomoc pri zabezpečení Bzovíckeho 
jarmoku. 

▪ Ing. Jozef Oravec informoval poslancov o stave prác na bioplynovej stanici na 
roľníckom družstve a možnosti napojenia vykurovania zvyškovým teplom školy 
a bytoviek. 

▪ Ing. Peter LAZÁR dal podnet na: 
 

- čistenie potoka z vlastných finančných zdrojov – zabezpečiť súhlas, resp. 
zodpovednú osobu z Povodia Hrona 

- kosenie verejných priestranstiev a postrek rigolov proti burine 
- túlavé psy  - p. Očenáša pri kultúrnom dome - zvolať komisiu OVP v obci – 

pohovor s vlastníkmi psov 
- vypracovanie rozpočtu na zateplenie 16 Bj „A“ a výmenu okien ako aj zistenie 

podkladov k zabezpečeniu úveru na rekonštrukciu, s tým, že výška úveru sa 
premietne do výšky nájmu 

▪ Mária MONIŠOVÁ sa informovala: 
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- o možnosti čistenia okrajov miestnej komunikácie až po rigol, 
- o možnosti výstavby detského ihriska v blízkosti nových 16 Bj. 
- osadení kamery na budove futbalového klubu 

▪ Ivan DENDIŠ poukázal: 
 

- na neporiadok v okolí chodníka do cintorína 
- na zanesený rigol pri ČOV a neodstránených nánosoch pri ceste 

z minulého roku 
- na chýbajúce kontajnery na odpad pri škole – má ich zabezpečiť obec, 

zatiaľ obec zapožičia kuka nádoby 
- že ešte nebola vykonaná oprava fasády Pošty  
- na termíny a spôsob plnenia nedostatkov, zistených v ZŠsMŚ úradom 

verejného zdravotníctva  
- požiadal o predloženie faktúr za opravu strechy a odkvapových žľabov na 

budove starého obecného úradu 
 

▪ Ing. Cyril MACKOV požiadal o predloženie a zdôvodnenie rozdielu Záverečného 
účtu obce so skutočnosťou za rok 2010. 
 
Poslanci OZ sa dohodli, že nasledujúce zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 15. júna 
2012. 

 

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

 

Overovateľ :         Ivan DENDIŠ 

 

                       Dušan DENIŠ  

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef  URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 04. mája 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 11. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 30. APRÍL 2012 

 

Uznesenie č. 48/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.februára 2012.  

 

Uznesenie č. 49/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
1/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných 
prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 50/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  pridelenie obecných bytov v 16. Bj - B: 
  

jednoizbové byty:  
Margita Ambrošová , Bzovík 299, Juraj Rievaj , Bzovík 141, Juraj Petruš , 
Bzovík 145 a Michal Dlhopolec , Bzovík 269 
 

 

Uznesenie č. 51/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  pridelenie obecných bytov v 16. Bj - B: 
  

 

trojizbové byty:   
Miroslav Murín , Bzovík 182, Tatiana Ližbetínová , Bzovík 147, Radoslav 
Barányi , Bzovík 147, Marek Pavlenda , Bzovík 269, Iveta Sliacka , Bzovík 
299, Štefan Bendík , Hrušov 345, Pavol Kraj č, Krupina, Hviezdoslavova 61, 
Ľubomír Výboh , Krupina, J. Špitzera 8, Peter Dendiš , Dolný Badín 38, Pavel 
Peták , Bzovík 111, Peter Sedmák , Bzovík 45, Ján Pixiádes , Veľký Krtíš, 
Železničná 23 

 

Uznesenie č. 52/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
 

d)  schva ľuje  sobášnu miestnosť v bašte Hradu Bzovík, 
e) schva ľuje  poplatky za sobáš v Hrade Bzovík, fotenie v areáli hradu a vstupné 

pre návštevníkov 
f) ukladá obecnému úradu zapracovať schválené poplatky do cenníka pre 

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

 


