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Z á p i s n i c a 
 

z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 13. decembra 2012  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

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

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Ospravedlnený:  Ing. Jozef URBAN 

Zamestnanci OcÚ:  2 

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 6, Ing. Urban sa ospravedlnil, 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. (6/6).  
 

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

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 14. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 05. novembra 2012 boli prijaté 4 
uznesenia od čísla 64 do čísla 67. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 68/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. novembra 2012.  
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3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPO ČTU 

4. PREJEDNANIE NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPO ČTU OBCE BZOVÍK NA 
ROKY 2013-2015 A  VZN OBCE 

Starostka obce predložila poslancom návrh položkového rozpočtu obce na rok 2013 - 
2015. Rozpočet bol predložený ako vyrovnaný. 

Súčasťou rozpočtu obce bol aj rozpočet ZŠ s MŠ. Pri úprave návrhu rozpočtu bol 
rozpočet na originálne kompetencie na základe predložených žiadostí riaditeľky ZŠ s 
MŠ upravený na sumu 103 224 € + čerpanie vlastných príjmov.  

Predseda finančnej komisie OZ Ing. Jozef Oravec uviedol, že predložený návrh 
rozpočtu prerokoval s členmi finančnej komisie a starostkou obce a odporúča ho 
prijať. 

K navrhnutému rozpočtu obce  sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce s tým, že 
upozornila na rizikové položky príjmovej časti. Záverom odporučila predložený návrh 
schváliť. 

Po zapracovaní zmien v rozpočte obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie (6 zo 6, v bode b) 5/6  zdržala sa  p. Monišová): 

Uznesenie č. 69/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje  rozpočet obce Bzovík na roky 2013-2015  
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2013 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

Rozpočet obce ako aj rozpočet ZŠ s MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

▪ Jednotlivé zamestnankyne obce predložili návrhy VZN obce na rok 2013 
v nasledovnom členení: 
 

Návrh VZN č. 2/2012 obce Bzovík o miestnych daniach. 

Návrh VZN č. 3/2012 obce Bzovík o miestnej dani z nehnuteľnosti.  

Návrh VZN č. 4/2012 obce Bzovík o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia.  

Návrh VZN č. 5/2012 obce Bzovík o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

Návrh VZN č. 6/2012 obce Bzovík o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Bzovík.  

Návrh VZN č. 7/2012 obce Bzovík o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 
2012.  

Návrh VZN č. 8/2012 obce Bzovík o verejnej kanalizácií a odpadových vodách. 
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Poslanci k uvedenému bodu po rozprave a zapracovaní pozmeňujúcich návrhov 
prijali nasledovné uznesenie (5 zo 6, zdržal sa Ing. Lazár):    

Uznesenie č. 70/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 2/2012 až 8/2012 
na rok 2013. 

 

6. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o žiadosti o schválenie školského obvodu pre obec 
Litava.   

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6):    

Uznesenie č. 71/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  školský obvod pre obec Litava od 01. 
januára 2013.  

▪ Starostka obce predložila poslancom doručenie Ing. Miroslavovi Schneiderovi na 
odstránenie oplotenia. Výzvu prevzal, ale nijako nereagoval. Poslanci dali návrh 
starostke pozrieť podľa geometrického plánu a doriešiť uvedenú skutočnosť podľa 
ochranného pásma. Ak sa menovaný nevyjadrí, je potrebné znova ho písomne 
vyzvať.  

▪ Starostka obce informovala poslancov a predložila cenovú ponuku na výmenu 
zastaralých svietidiel. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o tom, že mládež chce sa Silvestra prenajať 
bezplatne sálu na diskotéku. Bude sa samozrejme robiť vatra, ohňostroj a varené 
víno, s čím poslanci súhlasili. 

▪ Starostka obce informovala poslancov, aj predseda finančnej komisie Ing. Oravec 
o schválení odmien pre poslancov. Poslanci sa odmien vzdali a odmenu určili len 
zástupcovi starostky obce.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6):    

Uznesenie č. 72/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  ročnú odmenu vo výške 200,- € (netto) 
zástupcovi starostky obce.  
 

▪ Ing. Peter LAZÁR sa informoval na: 

- zimná údržba ciest 

- posyp chodníkov a lavičiek 

- výpis čerpania rezervného fondu 

- rezivo – lavičky 
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▪ Ivan DENDIŠ sa informoval: 

- kanál pri pánovi Donovalovi 

- o oprave rigolu od pani Dvorskej po pána Raniaka 

- váženie KO 

- teplovod RD 

- byt pána Alemana v bytovke číslo 269 

▪ Dušan DENDIŠ sa informoval o svetle pri Molnárovi. 

▪ Ing. Jozef ORAVEC informoval poslancov o bioplynovej stanici a plánoch k 
teplovodu. 
 

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

Poslanci sa dohodli že najbližšie OZ bude dňa 07. februára 2013 o 16.30 hodine. 

 

Dňa 19.12.2012 sa stretli všetci poslanci OZ ohľadom ročnej odmeny starostky obce. 
Ing. Mackov predniesol návrh, aby sa ročná odmena nevyplatila, keďže sa poslanci 
vzdali odmien a v obci neboli vykonané žiadne práce nad rámec jej pracovných 
povinností. Za návrh Ing. Mackovova hlasovali traja poslanci (3/7 – Ing. Mackov, Ing. 
Lazár, I. Dendiš, proti – D. Dendiš, Ing. Oravec, M. Monišová, Ing. Urban). V ďalšom 
bode sa hlasovalo za návrh, ktorý bol predložený Ing. Oravcom – predsedom 
finančnej komisie na zastupiteľstve – vyplatenie odmeny vo výške 500 €. Za návrh 
Ing. Oravca hlasovali štyria poslanci (4/7 - D. Dendiš, Ing. Oravec, M. Monišová, Ing. 
Urban, proti - Ing. Mackov, Ing. Lazár, I. Dendiš) 
 
Poslanci OZ po rozprave prijali k predmetnému návrhu nasledovné uznesenie (4 zo 
7): 

Uznesenie č. 73/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje starostke obce ročnú odmenu vo výške 
500,- € (netto). 
 

 

Overovateľ :         Ivan DENDIŠ 

 

Mária MONIŠOVÁ 

                        

Zapisovateľ:      Iveta URBANOVÁ Bc. 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

V Bzovíku dňa 20. decembra 2012 
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VÝPIS UZNESENÍ – 15. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 13. DECEMBER 2012 

 

Uznesenie č. 68/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. novembra 2012.  

 

Uznesenie č. 69/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
e) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
f) schva ľuje  rozpočet obce Bzovík na roky 2013-2015  
g) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2013 
h) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

 

Uznesenie č. 70/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 2/2012 až 8/2012 
na rok 2013. 

 

Uznesenie č. 71/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  školský obvod pre obec Litava od 01. 
januára 2013.  

 

Uznesenie č. 72/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  ročnú odmenu vo výške 200,- € (netto) 
zástupcovi starostky obce.  

 

Uznesenie č. 73/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje starostke obce ročnú odmenu vo výške 
500,- € (netto). 
 


