
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                            16. zasadnutie - 07. február 2013 

Z á p i s n i c a 
 

zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 07. februára 2013  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Mária MONIŠOVÁ, Ing. Jozef ORAVEC,  Ing. Jozef 
URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  ospravedlnená 

Riadite ľka ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Ospravedlnení:  Dušan DENDIŠ, Ing. Cyril MACKOV  

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  4 

 

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. (5/5).  
 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Petra LAZÁRA a Máriu 
MONIŠOVÚ  

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 15. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 13. decembra 2012 boli prijatých 6 
uznesení od čísla 68 do čísla 73. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 74/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2012.  
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3. RÔZNE, DISKUSIA 
 
▪ Starostka obce predložila poslancom návrh Dodatku VZN č. 7 - o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na rok 2013, ktoré sa doplní o určenie výšky príspevku na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacej a športovej činnosti pre deti vo veku od 5 do 15 
rokov, s trvalým pobytom v obci Bzovík, ktoré navštevujú Centrum voľného času 
v Krupine vo výške 60,- € ročne na 1 dieťa a jeden krúžok. Príspevok bude obec 
poskytovať pre CVČ 1 krát za 3 mesiace počas školského roka. Rodič dieťaťa 
písomne doloží obci potvrdenie, že jeho dieťa CVČ navštevuje. 

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (5 z 5):    

Uznesenie č. 75/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje dodatok VZN obce Bzovík č. 7 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia a CVČ na rok 2013 

▪ Starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Dušana Fízeľa, o odkúpenie 
pozemkov v katastrálnom území obce Bzovík, parcela číslo 449/14 70 m2

 a parcela 
číslo 449/15 42 m2. Nakoľko pán Fízeľ, už raz požiadal o odpredaj predmetných 
pozemkov v roku 2011, kde ešte nemal trvalý pobyt na Bzovíku cena za 1 m2 

pozemku bola určená na 4,97 €. Keďže p. Fízeľ už má trvalý pobyt v obci a predaj sa 
nezrealizoval, požiadal o odpredaj za cenu 2,32 € za m2.  

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

Uznesenie č. 76/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 

1. ruší  uznesenie č. 20/2011 zo dňa 10.06.2011 
2. ukladá  obecnému úradu oznámiť zámer predať svoj majetok (parcely 449/14, 

a 449/15) v zmysle § 9a ods.1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na oficiálnej 
stránke obce www.obecbzovik.sk  

▪ Vlastníci pozemkov pod telocvičňou požiadali obec o odpredaj pozemkov, ktoré sú 
obecné a dlhodobo ich už využívajú, resp. ich majú oplotené. Jedná sa o časť 
parcely 438/5.  

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

Uznesenie č. 77/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá  obecnému úradu oznámiť zámer predať 
svoj majetok (parcela č. 438/5) v zmysle § 9a ods.1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na oficiálnej 
stránke obce www.obecbzovik.sk  

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o podaných projektoch: 
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ 
- kamerový systém 
- rekonštrukcia hradu  
- rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu 
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▪ Starostka predložila poslancom informáciu o bankovej analýze na úver potrebný na 
rekonštrukciu ZŠ s MŠ. Boli vyžiadané ponuky z VÚB, Prima banka a Slovenská 
sporiteľňa. V súčasnosti obec predkladá vyžiadané údaje bankám ohľadom 
hospodárenia v roku 2012. 

▪ Starostka obce informovala o zaslaných požiadavkách na Obvodný úrad v Banskej 
Bystrici, odbor školstva ohľadom havarijného stavu ZŠ s MŠ. 

▪ Starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby informovali vo svojich volebných 
obvodoch o legalizácii tzv. „čiernych stavieb“ s plochou do 25 m2, ktorá prebehne 
v našej obci bez sankcií v termíne do 31.03.2013. Celý oznam je zverejnený na 
stránke www.obecbzovík.sk a bol oznámený viackrát v obecnom rozhlase. 

▪ Starostka obce informovala poslancov s nápadom trestných činov a priestupkov za 
rok 2012 v obci, o ktorom informovalo Obvodné oddelenie PZ v Krupine. V obci bolo 
spáchaných 5 trestných činov a 12 priestupkov. 

▪ Pán Peták informoval o poškodení chodníka pri výkopových prácach pri novej 16 
b.j., ktorú spôsobil Telekom, a.s. pri zavádzaní linky do bytovky a upozornil na nové 
reklamácie nájomníkov. 

▪ Pán Ľupták upozornil na zatekajúcu strechu nad chodbou do Kaderníctva Betka. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o vykonanom čistení kanalizácie v novej ulici 
– zistiť možnosť a cenu kamerového zamerania kanalizácie. V mesiaci február bolo 
za pomoci vysokozdvižnej plošiny zabezpečené odstránenie cencúľov zo starej 16 
b.j.. 

 ▪ Ing. Urban: 
- požiadal o zistenie trvalého pobytu nájomníkov v novej 16 b.j. – podľa 

nájomnej zmluvy už mali mať všetci trvalý pobyt v obci Bzovík – unikajú 
podielové dane  

- kontrolórka obce už druhý rok nepredložila plán kontrolnej činnosti na 
schválenie OZ 

▪ Ing. Lazár: 

- zateplenie starej 16 b.j. – zvolať nájomníkov a predložiť možnosti financovania 
a zohľadnenie v nájme 

- či boli zmenené znenia VZN podľa pripomienok na decembrovom OZ 
- verejné osvetlenie – rekonštrukcia – najprv zmapovať súčasný stav 
- výkup pozemkov pod ČOV a verejnú kanalizáciu – ešte nie sú všetky 

vysporiadané 
- územný plán obce – ďalší rozvoj obce 
- požiadať správcu komunikácie o obnovenie náteru priechodov pre chodcov pri 

škole a pošte 
- komu patria siete na tenisových kurtoch, ktoré sú celú zimu vyvesené 
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- predloženie čerpania rezervného fondu – nepredložené 
- vyhŕňanie snehu v obci  
- zabezpečiť  prepočítanie normatívu na žiaka vo VZN obce Bzovík č. 7 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 

- rozpočet príjmu z podielových daní, ktorý údaj je smerodajný 

▪ Mgr. Kollárová 
- či už bolo poukázané navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov 

▪ Ivan Dendiš 

- rozhádzané smeti v rómskej osade a nedodržiavanie nočného kľudu 

▪ Starostka v závere informovala o chystajúcom Fašiangovom stretnutí občanov, 
ktoré sa uskutoční dňa 9. februára na autobusovom nástupišti. Organizátormi 
podujatia bude Obecný úrad, Jednota dôchodcov a mládež.  

 

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

Poslanci sa dohodli že najbližšie OZ bude dňa 21. marca 2013 o 16.30 hodine. 

 

 

Overovateľ :         Ing. Peter LAZÁR 

 

Mária MONIŠOVÁ 

                        

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

V Bzovíku dňa 11. februára 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 16. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 07. FEBRUÁR 2013  

 

Uznesenie č. 74/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2012.  

 

Uznesenie č. 75/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje dodatok VZN obce Bzovík č. 7 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia a CVČ na rok 2013 

 

Uznesenie č. 76/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 

1. ruší  uznesenie č. 20/2011 zo dňa 10.06.2011 
2. ukladá  obecnému úradu oznámiť zámer predať svoj majetok (parcely 449/14, 

a 449/15) v zmysle § 9a ods.1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na oficiálnej 
stránke obce www.obecbzovik.sk  

 

Uznesenie č. 77/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá  obecnému úradu oznámiť zámer predať 
svoj majetok (parcela č. 438/5) v zmysle § 9a ods.1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na oficiálnej 
stránke obce www.obecbzovik.sk  

 


