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Z á p i s n i c a 
 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 15. júna 2012  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Mária MONIŠOVÁ, Ing. Jozef 
ORAVEC,  

Ospravedlnení:  Dušan DENDIŠ, Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  1 

 

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 5, 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. (5 z 5).  

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Petra LAZÁRA  a Ing. Jozefa 
ORAVCA. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Cyril 
MACKOV   a Mária MONIŠOVÁ. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 11. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 30. apríla 2012 bolo prijatých 5 
uznesení od čísla 48 do čísla 52. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 53/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. apríla 2012.  



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                       12. zasadnutie -  15. jún 2012  

 

3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU  

Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
Bzovík za rok 2011 v závere ktorej uviedla „ Návrh záverečného účtu Obce Bzovík za 
rok 2011 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 

Návrh záverečného účtu Obce Bzovík za rok 2011 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2011 a hospodárenie  Obce Bzovík za rok 2011 
bolo v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.   
V súlade s §  16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam poslancom OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu Obce 
Bzovík za rok 2011“ výrokom súhlas s celoro čným hospodárením bez výhrad . 

Poslanci  OZ prijali k návrhu nasledovné uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 54/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2011.  

 

4. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011 

Hospodárka obce predložila poslancom OZ návrh Záverečného účtu obce Bzovík za 
rok 2011. Návrh záverečného účtu obsahoval podrobné hospodárenie ZŠ s MŠ. Po 
rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 55/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2011. 

 

4. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o žiadosti na schválenie príspevku na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov žiakov stravujúcich sa v ŠJ, vo výške 0,06 € na 1 obed mesačne 
1,20 € za jedno dieťa. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 56/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2011. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti na schválenie príspevku na školské potreby 
pre budúcich prvákov vo výške 11,07 € na jedného žiaka v počte 13 detí z obce 
Bzovík, celková výška predstavuje 143,91 € z rozpočtu obce. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (5 z 5): 
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Uznesenie č. 57/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje príspevok vo výške 11,07€ na budúceho 
prváka z obce Bzovík za počet detí 13 v celkovej výške 143,91 €. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti Roľníckeho družstva v Bzovíku na prenájom 
bytu v Bytovom dome číslo 299. Jedná sa o jednoizbový byt po pani Ambrošovej. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 58/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie jednoizbového bytu 
v bytovom dome číslo 299 Roľníckemu družstvu Bzovík. 

▪ Starostka obce informovala o zakúpení antuky na tenisové kurty a o dohode 
na postupe ďalších prác na tenisových kurtoch. 

▪ Starostka obce informovala o vybudovaní detského parku (domček, pieskovisko, 
lavičky, oplotenie) pri novej bytovke číslo 275. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ projekt ako aj cenovú ponuku 
spomaľovacích pruhov v obci. Cena jedného + montáž + dopravné značenie je 630,- 
€. Poslanci sa dohodli, že je to potrebné v obci a treba osadiť dva spomaľovacie 
pruhy. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ cenovú ponuky na výstavbu cesty od 
reštaurácie po dom p. Dendiša. Cenová ponuka je na sumu 6.180,- €. Poslanci sa 
dohodli, že cestu je potrebné vybudovať. 

▪ 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. COOP Jednota Krupina súhlasí s kúpou pozemku s tým, že OcÚ dá 
vypracovať geometrický plán na uvedený pozemok. 

▪ Starostka obce informovala o novom programovom období čerpania prostriedkov 
EÚ. 

▪ Riaditeľka ZŠ a MŠ predniesla pripomienku ohľadom umiestnenia zostavy do 
detského parku pre detí, aby táto bola umiestnená do areálu školy a slúžila by i pre 
deti MŠ. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ k nahliadnutiu faktúru za opravu strechy 
budovy obce súpisné číslo 2, ktorej súčasťou je i Preberací protokol a súpis 
vykonaných prác. 

▪ Ing. Peter Lazár zabezpečí kontakt na osobu – stavbára, ktorý vypracuje posudok 
na riešenie opráv na bytovky 16 b. j. „A“, ale i ponuku prác na čistenie potoka v obci. 
 
Poslanci OZ sa dohodli, že nasledujúce zastupiteľstvo sa uskutoční koncom mesiaca 
august 2012. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starostka obce ukončila zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť. 
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Overovateľ :         Ing. Peter LAZÁR 

 

 

                       Ing. Jozef ORAVEC  

 

 

Zapisovateľ:      Bc. Iveta  URBANOVÁ 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 18. júna 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 12. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 15. JÚN 2012 

 

Uznesenie č. 53/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. apríla 2012.  

 

Uznesenie č. 54/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2011.  

 

Uznesenie č. 55/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2011. 

 

Uznesenie č. 56/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2011. 

 

Uznesenie č. 57/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje príspevok vo výške 11,07€ na budúceho 
prváka z obce Bzovík za počet detí 13 v celkovej výške 143,91 €. 

 

Uznesenie č. 58/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie jednoizbového bytu 
v bytovom dome číslo 299 Roľníckemu družstvu Bzovík. 

 

 

 

 

 

 

 
 


