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Z á p i s n i c a 
 

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 21. marca 2013  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:  ospravedlnená 

Riadite ľka ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Ospravedlnený:  Ing. Jozef URBAN  

Zamestnanci OcÚ:  0 

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 6, čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci OZ Ing. Cyril MACKOV a Ing. 
ORAVEC navrhli z programu dnešného OZ vypustiť bod 3) a 6) z dôvodu neúčasti 
a ospravedlnenia sa hlavnej kontrolórky a hospodárky OcÚ. V ostatných bodoch bol 
program schválený. (6/6).  
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Petra LAZÁRA a Dušana 
DENDIŠA  

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Cyril  
MACKOV  a Ing. Jozef ORAVEC  

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 16. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 07. februára 2013 boli prijaté 4 
uznesenia od čísla 74 do čísla 77. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 
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Uznesenie č. 78/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. februára 2013.  

 

3. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA I. POLROK 2013 

 
▪ Starostka obce predložila poslancom Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2013.  

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

Uznesenie č. 79/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2013. 

 

5. PLÁN KULTÚRNO-SPOLO ČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2013 

 
▪ Ing. Cyril MACKOV, predseda kultúrnej komisie predložil poslancom Plán kultúrno-
spoločenských podujatí na rok 2013. Poslanec Ivan DENDIŠ reagoval pripomienkou 
čo je predmetom a účelom akcie Guľáš majster a Candrbál, ktoré sú v Pláne 
podujatí. Ing. MACKOV podrobne oboznámil poslancov so zámerom akcie, ktorá 
bude v mesiaci máj spolu s oslavou Dňa matiek, Dňa detí, akcia je plánovaná na 
verejnom priestranstve Ihrisko TJ + šatne. Starostka informovala o akcii Candrbál, že 
sa jedná o tanečno-spoločenskú akciu v sále OcÚ.   

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

Uznesenie č. 80/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských podujatí 
v obci Bzovík na rok 2013. Plán je súčasťou zápisnice.  

 

7. RÔZNE 
 
▪ Starostka obce predložila poslancom OZ Žiadosť riaditeľky ZŠ a MŠ v Bzovíku, 
ktorým žiada o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na školské pomôcky pre 
budúcich žiakov I. ročníka. 

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

Uznesenie č.81/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevok z rozpočtu obce pre budúcich 
žiakov I. ročníka, ktorí majú trvalý pobyt v obci Bzovík vo výške 133,56 € na školský 
rok 2013/2014 - (12 žiakov á 11,13€ ). 

▪ Starostka obce podala informáciu ohľadom Rekonštrukcie NN siete v obci. 
Predložila k nahliadnutiu „Rozhodnutie Obvodného úradu Zvolen, ktorý investorovi 
ukladá dať do pôvodného stavu úpravy terénov, TTP, ktoré sa pri rekonštrukcii 
poškodili. O úpravu terénnu sa informoval poslanec Ivan DENDIŠ a riaditeľka ZŠ 
a MŠ Mgr. KOLLÁROVÁ. 
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▪ Starostka obce predložila žiadosť Streleckého klubu Mesta Krupina o prenájom 
pozemku, na ktorom majú zriadenú strelnicu. Poslanci OZ boli informovaní 
o doterajšej platnej Zmluve o prenájme, ktorej platnosť je do 31. mája 2013 s opciou 
na ďalšie obdobie. K predloženej žiadosti sa vyjadril Ing. MACKOV, keďže je zmluva 
stále v platnosti a jej prípadné zrušenie môže byť po čl. IV. zmluvy, ktoré je 
podmienené opciou. Ing. ORAVEC sa tiež vyjadril, že zrušenie zmluvy toho času nie 
je aktuálne a o jej ďalšom prenájme jednať až po určenom termíne bodu IV. zmluvy. 
Ivan DENDIŠ sa informoval, či si doterajší nájomca plní povinnosti a platí nájom 
načas a zároveň sa informoval o výške ročného nájomného. Starostka obce uviedla, 
že ročný nájom je 332,- €, ktorý si nájomca riadne a včas platí.  

▪ Starostka obce informovala o možnosti zateplenia bytovky číslo 269. ŠFRB – úver 
s nulovou hodnotou úrokovej sadzby, najviac do výšky 80 % nákladov splatiť do 15 
rokov, potrebné zabezpečiť projekt zateplenia bytového domu, rozpočet, výkaz 
výmer a následne verejnú súťaž, po odsúhlasení záujmu nájomcov so splácaním 
úveru.  

▪ Starostka obce informovala o podaných žiadostiach na MŠ SR ohľadom 
havarijného stavu budov ZŠ s MŠ. Prebieha jednanie o poskytnutí dotácie. Taktiež 
riešiť opravu strechy na budove pavilónu ZŠ. 

 
8. DISKUSIA 
 

▪ Ivan Dendiš: 
- opraviť schody do ZŠ a MŠ  
- kúrenie z Bioplynky pre ZŠ a MŠ 

▪ Ing. Lazár: 
- oprava MK – vyfrézovaním úsek od Pošty po RD pani Slanej 
- výmena reproduktorov MR nepočuť a prípadne vymeniť aj stĺpy MR 
- zasypať jamy – výtlky štrkom pred RD od pána Trubínyho po pána Raniaka 
- ponuky na opravu ciest – MK frézovanie 

▪ Mgr. Kollárová 
- dať do pôvodného stavu pozemky pri ZŠ po oprave NN siete v obci 
- uvažovať do budúcnosti o rekonštrukcii dosluhujúcej Telocvične, vypracovať 

projekt na výstavbu novej Telocvične, nakoľko napríklad v Krupine to už 
pripravujú. 

▪ Peter Sedmák 
- poruchy na nájomnom byte A7 – preteká popri strešnom okne, okná sa 

v celom byte rosia 

▪ Pavel Peták 
- zvolať stretnutie so stavebným dozorom a zhotoviteľom doriešiť závady v čo 

najkratšom čase 
 

▪ Ján Lupták 
- naklonený telefónny stĺp pri bytovkách – nahlásiť Telekomu 
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▪ Starostka obce uvedené a prednesené požiadavky vzala na vedomie, OZ sa musí 
pozerať reálne na súčasné možnosti, ktorý umožňuje rozpočet obce a stav verejných 
financií. Investičný plán ďalšieho rozvoja obce bude spresnený na OZ v máji 2013, 
kde OZ stanoví a zaradí do investičných prác čo obec bude finančne zvládať.   

 

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

 

Poslanci sa dohodli že najbližšie OZ bude v mesiaci máj 2013. 

 

 

Overovateľ :         Ing. Peter LAZÁR 

 

Dušan  DENDIŠ 

                        

Zapisovateľ:      Emília KOHÚTOVÁ 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 25. marca 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 17. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 21. MAREC 2013 

 

Uznesenie č. 78/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. februára 2013.  

 

Uznesenie č. 79/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2013. 

 

Uznesenie č. 80/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských podujatí 
v obci Bzovík na rok 2013. Plán je súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č.81/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje príspevok z rozpočtu obce pre budúcich 
žiakov I. ročníka, ktorí majú trvalý pobyt v obci Bzovík vo výške 133,56 € na školský 
rok 2013/2014 (12 žiakov á 11,13€ ). 
 


