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Z á p i s n i c a 
 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 11. septembra 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:  2 

Občania obce:  3 

 

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. (7/7).  
 

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

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 12. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15. júna 2012 bolo prijatých 6 uznesení 
od čísla 53 do čísla 58. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej stránke 
splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie 
(7/7): 

Uznesenie č. 59/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. júna 2012.  
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3. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Hospodárka obce predložila poslancom OZ návrh zmenu rozpočtu obce 
rozpočtovým opatrením č. 2/2012 – Zvýšenie príjmov – prevod fin. prostriedkov 
z rezervného fondu  a č.3/2012 – navýšenie rozpočtových výdavkov – prebytok 
z bežných príjmov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. V rozprave sa poslanci bližšie 
zaujímali o nasledovné položky: 

Ing. Lazár – projektová dokumentácia – kanalizácia 

Ing. Mackov – provízia Prima banke 

I. Dendiš – údržba verejnej zelene - spotreba benzínu 

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

Uznesenie č. 60/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2/2012 
a číslo 3/2012, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 

▪ Starostka obce informovala, že z finančných dôvodov je potrebné zvýšiť počet 
žiakov nad maximálne povolený počet v druhom ročníku na 27 a v treťom ročníku na 
26 pre školský rok 2012/2013. Uvedený návrh bude predložený rade ZŚ s MŠ 
v Bzovíku na schválenie. 

▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala OZ o finančný príspevok vo výške 240 € za 
vypracovanie odborného posudku na havarijný stav budov ZŠ.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (5/7 – D. 
Dendiš sa zdržal, Monišová nehlasovala):    

Uznesenie č. 61/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje finančný príspevok vo výške 240 € za 
vypracovanie odborného posudku na havarijný stav budov ZŠ.  

▪ Starostka obce informovala o pridelení bytov v budove obecného úradu, ktoré sa 
uvoľnili po presťahovaní nájomcov do novej 16 b.j.. Štvorizbový byt bol pridelený P. 
Benčekovi a dvojizbový byt bol pridelený I. Valicovej. 

▪ Starostka obce predložila žiadosť firmy SYNOT TIP Poprad o vydanie stanoviska 
na prevádzkovanie videohier a žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním 
stávkového terminálu v prevádzke Piccolo Pub Bzovík.. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (7/7): 

Uznesenie č. 62/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska na 
prevádzkovanie videohier a prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke 
Piccolu Pub Bzovík, č. 190. 

▪ Starostka obce informovala o žiadosti Pavla Meňuša o prenájom priestorov starého 
kultúrneho domu za účelom usporadúvania diskoték. Starostka tiež poukázala na 
fakt, že v súčasnej dobe je starý kultúrny dom v stave, že je ho nie možné 
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prevádzkovať – zatekajúca strecha, zastaraná elektroinštalácia. Poslanci v rozprave 
tiež poukázali na uznesenie, ktorým bolo prenájom žiadateľovi zrušený. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/7 – zdržala sa Monišová): 

Uznesenie č. 63/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschvaľuje prenájom starého kultúrneho domu p. 
Meňušovi, bytom Majerský rad 648/55, Krupina. 

▪ Starostka obce ďalej informovala poslancov o projekte na  vybudovanie 
spomaľovacích prahov v obci. Po preskúmaní projektu a zhodnotení súčasného 
stavu (rozpočet, potreba skorej demontáže na zimu) odporúčajú poslanci OZ aby 
bola predmetná akcia zaradená do rozpočtu obce na rok 2013. 

▪ Starostka obce informovala poslancov, že cesta od Reštaurácie po dom p. Dendiša 
sa bude realizovať koncom mesiaca september, kedy firma STRABAG, bude 
rekonštruovať cestu na Uňatín. 

▪ Starostka obce informovala, že sa bude v priebehu mesiaca október vykonávať 
oprava miestneho rigolu od p. Filčíka po p. Raniaka formou práce na dohodu. 

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ, že starostovia miest a obcí na 
zasadnutí rady ZMOS vyzvali vládu SR na vyhlásenie výziev pre obce na 
rekonštrukciu škôl, kultúrnych pamiatok, komunikácií a chodníkov ako aj na 
budovanie viacúčelových ihrísk. 

▪ Starostka obce informovala o novom projekte, ktorý sa bude pripravovať 
v spolupráci s obcou Čekovce, v ktorom by každá obec požiadala o rekonštrukciu 
starej ČOV a pridelenie fekálneho vozidla, ktoré by vyvážalo odpad z domových 
žúmp do ČOV v prípade, že na projekt Kanalizácie a ČOV obce nebudú pridelené 
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

▪ Starostka obce informovala poslancom OZ, že na tenisové kurty (antuka)z rozpočtu 
obce bolo poskytnuté 751 € a na poplatkoch od záujemcov sa vybralo za 2 mesiace 
125 €. Zároveň požiadala Ing. Mackova o založenie tenisového klubu v obci. Ďalej 
informovala o akciách v okolí – Dni mesta Krupina, Tradičná chuť Hontu Senohrad. 

▪ Riaditeľka ZŠ a MŠ predniesla pripomienku ohľadom doby životnosti existujúceho 
typu telocvične, aká sa prevádzkuje na škole. Súkromne informovala o odvaľovaní 
brehu potoka v susedstve jej pozemku – riešiť cez správcu potoka. 

▪ Ing. Peter LAZÁR dal podnet na: 

- výmenu okien budov základnej školy – požiadať o úver v roku 2013 

- čistenie potoka – prizvať na osobné jednanie vedenie Povodia Hrona závodu 
Zvolen 

- úpravu zeminy a okolia rigolu od p. Raniaka po roľnícke družstvo 

- predkladanie faktúr OcÚ poslancom OZ 

▪ Mária MONIŠOVÁ sa informovala: 

- vývoz zeleného odpadu – obec bude občanov informovať 

- oprava verejného osvetlenia – realizované 10. septembra 

- výmena starej lampy – Mgr. Tušim 
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- zateplenie 16 b.j. A – bude požiadanie v roku 2013 prostredníctvom ŠFRB 

▪ p. PETÁK nájomca zo 16.b.j. B sa informoval o riešení telekomunikačného 
pripojenia bytovky, o možnosti zrušenia trávnatých plôch pri vchode a premiestnení  
nádoby na odpad. Ďalej poukázal na opadávanie omietky v blízkosti okien 
a v pivničných priestoroch. 

Obec v spolupráci so stavebným dozorom spíše kolaudačné chyby, predloží ich 
zhotoviteľovi stavby a dohodne termín ich odstránenia. 

▪ Ivan DENDIŠ poukázal na potrebu čistenia rigolov v blízkosti ČOV, oproti p. 
Guttenovi a doloženie dlažby do rigolu pred p. Donovalom 

 
Poslanci OZ sa dohodli, že nasledujúce zastupiteľstvo sa uskutoční 23.10.2012. 
 

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

 

Overovateľ :         Dušan DENDIŠ 

 

                       Mária MONIŠOVÁ  

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 13. septembra 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 13. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 11. SEPTEMBER 2012 

 

Uznesenie č. 59/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. júna 2012.  

 

Uznesenie č. 60/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2/2012 
a číslo 3/2012, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 61/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje finančný príspevok vo výške 240 € za 
vypracovanie odborného posudku na havarijný stav budov ZŠ.  

 

Uznesenie č. 62/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska na 
prevádzkovanie videohier a prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke 
Piccolu Pub Bzovík, č. 190. 

 

Uznesenie č. 63/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku neschvaľuje prenájom starého kultúrneho domu p. 
Meňušovi, bytom Majerský rad 648/55, Krupina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


