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Z á p i s n i c a 
 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 05. novembra 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:  neprítomná 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  1 

Občania obce:  8 

 

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: Ing. Jozefa ORAVCA  a Dušana 
DENDIŠA  

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR  
a Ivan DENDIŠ  

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 13. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 11. septembra 2012 bolo prijatých 5 
uznesení od čísla 59 do čísla 63. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (7/7): 

Uznesenie č. 64/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. septembra 2012.  
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3. ÚPRAVA  ROZPOČTU  

Riaditeľka ZŠ a MŠ predložila poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ 
(prenesené kompetencie) navýšenie o 20 000,- € (dohodovacie konaníe). Navýšenie 
položiek tvorí prílohu tejto zápisnice.  

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

Uznesenie č. 65/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje úpravu rozpočtu pre ZŠ a MŠ. 

 

3. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o výstavbe cesty od Reštaurácie po Dendišovcov - , 
predpokladaná faktúra za cestu je 7.200,- €. Poslanci Ing. Lazár, Ing. Mackov 
upozornili starostku, aby sa v budúcnosti vysprávky ciest robili na jar a nie pred 
zimným obdobím. 

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh na Dodatok k VZN č 3/2011 o 
odpadoch, v ktorom sa zoznam separovaného odpadu rozšíril o drobný kovový 
odpad – katalógové číslo odpadu 200140 kovy.   

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

Uznesenie č. 66/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Dodatok k VZN č. 3/2011 o odpadoch. 

▪ Starostka obce predložila poslancom stanovisko audítorky k zrušeniu 
podnikateľského účtu a návrh na uznesenie, podľa ktorého je potrebné pri rušení 
podnikateľskej činnosti zrušiť zároveň aj účet pre podnikateľskú činnosť a súhlas 
s odpisom nevymožiteľných pohľadávok z účtu podnikateľskej činnosti ku dňu 
30.11.2012. Motorové vozidlo LIAZ bude vykonávať svoju činnosť do platnosti STK. 

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

Uznesenie č. 67/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zrušenie podnikateľskej činnosti, účtu 
podnikateľskej činnosti a súhlasí s odpisom nevymožiteľných pohľadávok z účtu 
podnikateľskej činnosti ku dňu 30.11.2012. 

▪ Starostka obce informovala o jednaní s vedením Povodia Hrona vo Zvolene - Ing. 
Sýkorom. Informovala, že do konca tohto roka sa potok čistiť nebude. Pracovné 
stretnutie sa bude konať v jarných mesiacoch na OcÚ Bzovík za účasti starostov, 
našej oblasti, kde sú tiež potoky v správe o povodia Hrona. Na stretnutie budú 
pozvaní aj poslanci obce. 

▪ Starostka obce informovala o kolaudácií Bioplynovej stanice RD Bzovík a jednaní 
o možnosti prepojenie kúrenia z RD do ZŠsMŠ a obcou. 

▪ Starostka obce informovala o zúčastnení na stretnutí ZMOS, na ktorom bola 
informácia o financovaní Centier voľného času. Finančné prostriedky dostanú od 
roku 2013 obce a budú sami platiť za deti, ktoré chodia na krúžky do CVČ a zvyšok 
použijú na mimoškolskú činnosť školy. 
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▪ Starostka obce informovala poslancov o potrebe zapracovať do VZN daniach 
a poplatkoch na budúci rok poplatky za zber zeleného odpadu, nakoľko z väčšiny 
domácnosti bolo za vlečku odpadu. 

▪ Starostka obce informovala poslancov, že od roku 2013 sa pre obce ruší daň 
z predaja pozemkov, budov a hnuteľného majetku. 

▪ Starostka obce informovala poslancov, že firma Marius PEDERSEN - vývoz 
komunálneho odpadu nebude v budúcom roku zvyšovať poplatky za uloženie KO.  

▪ Starostka obce informovala poslancov, výmene poškodeného elektrického sporáku 
v dvojizbovom byte v budove OcÚ.  

▪ Mária Monišová  sa informovala o možnosti objednania nádob na sklo, občania 
chcú nádoby na Novú ulicu a Majer. Momentálne má obec dve nádoby - jedna je 
pred obchodom s Potravinami a druhá by mohla byť pred starým Kultúrnym domom. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o liste Ministra financií, kde informuje 
o nutnosti maximálneho šetrenia finančných prostriedkov obecných rozpočtov. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o zaslaní písomného upozornenia 
zhotoviteľovi stavby 16 b. j. „B“ M.S.STAV Pliešovce, v ktorom ho upozorňuje na 
odstránenie pokolaudačných závad a stanovuje dátum na odstránenie do 10. 
novembra 2012. K tomu reagovali občania, nájomníci uvedeného nájomného domu, 
ktorí boli prítomní na zastupiteľstve P. Sedmák, M. Dlhopolec, J. Petruš, P. Peták, V. 
Ružičková, J. Pixiádesová, že sa stále objavujú nové nedostatky, začala tiecť strecha 
a je potrebné nedostatky odstrániť.  

▪ Pán Peták sa informoval o prípojke na internet - Telekom. Starostka obce ho 
informovala, že zo strany obce už bola zaslaná potrebná dokumentácia do 
Telekomu. 

. ▪ Riaditeľka ZŠ a MŠ predniesla pripomienku, že jej chýba 6.000,- € na originálne 
kompetencie, ktoré neboli poukázané ZŠsMŠ. Starostka obce informovala, že 
nebudú doplatené chýbajúce podielové dane a obec nemá z čoho zaslať škole 
finančné prostriedky. Ešte pripomenula, že je potrebné zo strany zriaďovateľa 
podpísať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o nutnosti vymeniť 22 svietidiel, ktoré sú 
zastaralé – vysoká spotreba. K tomu mal pripomienku Ing. Lazár, ktorý požiadal 
doplniť nové svietidlo na zákrutu nad ČOV, ako sa ide na Novú ulicu. 

 ▪ Riaditeľka ZŠsMŠ upozornila na Záznam o vykonanej kontrole RÚVZ v ZŠsMŠ. 
Havarijný stav sa týka maľovania, WC, podláh a okien, v obidvoch budovách. 
Poslanci po diskusii sa dohodli a poverili starostku obce, aby dala vypracovať 
bankovú analýzu na možnosť čerpania úveru, v prípade, že nám neprejde projekt na 
rekonštrukciu školy, ktorý obec podala k 31. októbru 2012. 

▪ Ing. Peter LAZÁR znovu poukázal na: 

- čistenie potoka, úpravu rigolov pri pánovi Raniakovi 

- potrebu písomného vyzvania Ing. M. Schneidera o úpravu jeho oplotenia popri 
ceste – hranica jeho pozemku 
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▪ Mária MONIŠOVÁ sa informovala: 

- o možnosti vybudovania obcou na vstup na pozemok p. Milana Černicu – 
môže si odkúpiť rúry od OcÚ  

- poukázala na bahno cesta na ceste od RD. 

▪ Ivan DENDIŠ poukázal: 

- na potrebu opíliť stromy v cintoríne pri plote 

- vydláždiť a odvodniť výtokový stojan vody v cintoríne 

- na potrebu odvozu lístia pri a v cintoríne 

- na prechod pre chodcov pri p. Križanovi – požiadať o maľovanie VÚC 

- na požiadavku občanov na vybudovanie autobusovej zastávky pri novej 
bytovke – o danej požiadavke bolo rokované už v minulosti – pre finančnú 
náročnosť a amjetkové vysporiadanie to nie je možné. 

▪ Dušan DENDIŠ sa informoval na postup pri predložení projektu ohľadom ČOV 
a kanalizácie v obci. 
 

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

 

 

Overovateľ :         Ing. Jozef ORAVEC 

 

Dušan DENDIŠ 

                  

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 08. novembra 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 14. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 05. NOVEMBER 2012 

 

Uznesenie č. 64/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. septembra 2012.  

 

Uznesenie č. 65/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje úpravu rozpočtu pre ZŠ a MŠ. 

 

Uznesenie č. 66/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Dodatok k VZN č. 3/2011 o odpadoch. 

 

Uznesenie č. 67/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zrušenie podnikateľskej činnosti, účtu 
podnikateľskej činnosti a súhlasí s odpisom nevymožiteľných pohľadávok z účtu 
podnikateľskej činnosti ku dňu 30.11.2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


