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Z á p i s n i c a 
 

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 05. júna 2013  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:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Riadite ľka ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  1 

Občania obce:  3, primátor mesta Krupina - Ing. Vazan, zástupcovia Streleckého 
klubu Krupina – Mgr.. Vician, Mgr. Školník 

 

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 (Ing. Urban od 16:15), čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. 
Oboznámila prítomných s programom zasadnutia, za ktorý poslanci hlasovali 
nasledovne (3/6, proti Ing. Lazár, Ing. Mackov, Ivan Dendiš). 
 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Cyrila MACKOVA a Ivana 
DENDIŠA. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR 
a Mária MONIŠOVÁ.  

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 17. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 21. marca 2013 boli prijaté 4 
uznesenia od čísla 78 do čísla 81. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 82/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. marca 2013.  
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Kontrolórka obce Ing. Lukáčová predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2013.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (5/6, zdržal sa 
Ing. Lazár):    

Uznesenie č. 83/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce na I. rok 2013. 

Hospodárka obce predložila poslancom čerpanie rezervného účtu za obdobie rokov 
2008 – 2013. Ing. Lazár upozornil na to, že niektoré rozpočtové opatrenia nie je 
možné vidieť, a tak sa budú na základe jeho návrhu zverejňovať na web stránke 
obce ako príloha zápisnice.  

Obidva prerokované body boli prenesené z minulého OZ, kedy boli v programe, ale 
predkladateľky správ neboli prítomné. 

 

3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU  

Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
Bzovík za rok 2012 v závere ktorej uviedla „Návrh závere čného ú čtu obce Bzovík  
za rok 2012  je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Návrh závere čného ú čtu obce Bzovík  za rok 2012  bol v zmysle § 9, 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 
Riadna ú čtovná závierka k 31.12.2012 a hospodárenie  obce Bz ovík  za rok 2012  
bolo v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.  V súlade s §  
16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam OZ  
uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2012“ výrokom 
súhlas s celoro čným hospodárením bez výhrad“.  

Poslanci  OZ prijali k návrhu nasledovné uznesenie (7/7): 

Uznesenie č.84/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2012.  

 

4. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 

Hospodárka obce predložila poslancom OZ návrh Záverečného účtu obce Bzovík za 
rok 2012. Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/7, nehlasoval Ing. 
Oravec): 

Uznesenie č. 85/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2012. 
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5. RÔZNE 

▪ Predstavitelia streleckého klubu Krupina Mgr. Vician, Mgr. Školník a Ing. Vazan a p. 
Pavol Čiak, st. predniesli opätovne (doručená poštou dňa 13.03.2013) žiadosť 
o prenájom pozemku pod strelnicou. Žiadosť odôvodnili hlavne platnou licenciou na 
prevádzkovanie pridelenou Streleckému klubu Krupina a starostlivosťou o pozemok 
na úkor Obvodnej poľovníckej komory v Krupine, ktorá má pozemok v nájme. 
Starostka obce vysvetlila poslancom OZ právny stav Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov a jej obsah, ktorý obsahuje zmienku o opcii na ďalšie obdobie. Po 
rozprave k predmetnému bodu sa dohodlo nasledovné: Starostka obce zabezpečí 
právne stanovisko k platnosti zmluvy a možnosti jej vypovedania, a v termíne do 31. 
júla 2013 oboznámi poslancov, ako aj vedenie Streleckého klubu Krupina. 

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

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

Uznesenie č. 86/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2013 
v termínoch: 21. augusta, 23. októbra a 11. decembra 2013. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na vyradenie a následný odpredaj 
nákladného motorového vozidla LIAZ (rok výroby 1986, 208. tis. km). 

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

Uznesenie č. 87/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje vyradenie a následnú ponuku na 
odpredaj nákladného motorového vozidla LIAZ. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o usmernení Obvodného úradu vo 
Zvolene, odboru civilnej ochrany o povinnosti nákupu 10 ton piesku na 
protipovodňovú ochranu. Vrecia dodá odbor civilnej ochrany. 

▪ Starostka obce informoval poslancov OZ o záujme p. Korčoka, p. Bartíka, p. 
Ľuptáka o odkúpenie časti obecných pozemkov pod chodníkom popri telocvični 
susediacich s ich pozemkami. V súčasnosti sa dal vypracovať geometrický plán na 
predmetné pozemky.  

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o výmene 22 úsporných svietidiel na 
verejnom osvetlení obce. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o situácii s telocvičnou, ktorej končí doba 
možného využívania. Informovala o riešení v Krupine – dlhodobý prenájom firme, 
ktorá ju zrekonštruuje z vlastných zdrojov a bude následne prenajímať. ZŠ Krupina 
bude mať nulový prenájom. Možnosť rekonštrukcie by mala byť aj na základe výzvy 
na kultúrne domy a športové objekty, ktoré majú byť v roku 2014. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ návrh, aby finančná komisia vybrala 
a predložila starostke návrh na dodávateľa na opravu miestnych komunikácií. 
Dodávateľov osloví obecný úrad. Vláda SR uvoľnila pre obec Bzovík 1 100€. 
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▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti financovania zateplenia 16. 
b.j. A a to 80% zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR a z 20% nájomníkmi bytovky. 
Zo strany obecného úradu bude potrebné zistiť, či sa nájomníci k tomuto riešeniu 
musia vyjadriť  a zadať vypracovanie projektovej dokumentácie. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcom výberovom konaní na 
opravu havarijného stavu ZŠ s MŠ. Do súťaže sa na základe zverejnenia v Úradnom 
vestníku prihlásilo 7 záujemcov. Verejné obstarávanie bude zabezpečovať odborne 
spôsobilá osoba spoločnej úradovne a výberovú komisiu určí starostka obce. Ďalej 
informovala o jednaniach na Krajskom školskom úrade v Banskej Bystrici, kde sa 
dohodlo, že budú vypracované dve nové žiadosti na havarijný stav komína a striech 
oboch škôl. 

▪ Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ v Bzovíku 
o finančný príspevok vo výške 1 500€ na oplotenie školského areálu. Po rozprave 
k predloženej žiadosti sa poslanci zhodli, že oplotenie sa bude riešiť po odstránení 
havarijného stavu. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o jednaní s RD Bzovík o možnosti 
vykurovania teplom z bioplynovej stanice budovy ZŠ s MŠ. RD Bzovík zabezpečí 
privedenie tepla po kotolňu a obec zabezpečí rekonštrukciu kotolne. Plán napojenia 
do konca roku 2013. 

 

6. DISKUSIA 
 

Do diskusie sa zapojili poslanci OZ ako aj prítomní občania, ktorí sa zaujímali 
o nasledovné informácie: 
 

p. ČIAK 
− po daždi tečie veľká voda po ceste na novej ulici 
− kosenie chodníka vedúceho popri telocvični 
− postavenie rómskeho obydlia na verejnej komunikácii 

 
D. DENDIŠ 

− namietal výšku poplatku za prenájom tenisových kurtov - chcel oslobodiť deti 
do 15 rokov od poplatku, p. Monišová chcela oslobodenie rozšíriť aj na staršiu 
mládež 
 

Ing. LAZÁR 
− oplotenie pozemku p. Schneidera popri ceste – starostka ho vyzvala, termín 

nedal žiadny – potrebné doriešiť 
− čistenie potoka – bude stretnutie ohľadom kosenia brehov potoka – starostka 

prednesie problém 
− priechody pre chodcov pri škole a autobusovom nástupišti – 13.06.2013 

pracovné stretnutie obec, DI Zvolen a BBRSC 
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− obecný rozhlas – podanie projektu na výzvu – žiadosť bola podaná, 
v posledných mesiacoch boli vymenené 4 reproduktory 

− vysporiadanie pozemkov pod ČOV – ešte nie sú (dedičské konania) 
− návrh na zmenu znenia §5, ods. 1 Rokovacieho poriadku obce Bzovík.  

 

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

Uznesenie č. 88/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zmenu §5, ods. 1 Rokovacieho 
poriadku obce Bzovík v nasledovnom znení: 
„Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 5 dní pred zasadnutím 
obecného zastupiteľstva. Súčasne s oznámením a zverejnením programu 
rokovania obecného zastupiteľstva je povinný starosta obce doručiť 
poslancom obecného zastupiteľstva všetky podklady k prerokúvanému 
programu“. 
 

− návrh na zriadenie Obecnej rady a doplnenie Štatútu obce 
 

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

Uznesenie č. 89/2013 
−  

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  
a) schva ľuje zriadenie Obecnej rady v nasledovnom zložení 

− Ing. Peter Lazár, Ing. Jozef Urban, Mária Monišová 
b) ukladá  obecnému úradu doplniť Štatút obce o nasledovné znenie: 

„Obecná rada  

1. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného 
zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. 

2. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac 
tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada 
na zastúpenie strán v obecnom zastupiteľstve. Obecnú radu a jej členov môže 
obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. 

3. Obecná rada: 
− rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného 

zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, 

− pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné 
návrhy, 

− organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, 
− zaujíma stanoviská vo veciach predložených starostom na prerokovanie, 
− plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Obecná rada sa schádza podľa schváleného plánu práce a podľa potreby, 
najmenej jedenkrát za mesiac, jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Počas jeho 
neprítomnosti môže starosta obce poveriť zástupcu alebo niektorého z členov 
obecnej rady vedením rokovania. Rokovania Obecnej rady v Bzovíku sú neverejné. 
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Okruh pozvaných na rokovanie obecnej rady určí starosta obce alebo členovia 
obecnej rady. 

5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých jej členov“. 

M. MONIŠOVÁ 
− praskajúce múry domov popri ceste na roľnícke družstvo – ťažké traktory 

chodia rýchlo – upozornia vedenie RD na rýchlosť ťažkej mechanizácie 
− lampa pri futbalovom ihrisku – osvetlenie chodníka na Majer 

 
I. DENDIŠ 

− pozemok vo vlastníctve p. POMPU – nebezpečné suché konáre z orecha , 
skládka odpadu – adresát neznámy 

− brod cez potok – brehy potoka sú nízko, pri veľkej vode hrozí vyliatie – 
problém sa otvorí na jednaní s povodím Hrona 

− opíliť stromy na cintoríne 
− vrátiť mantinely na ZŠsMŠ 
− zabezpečiť odvoz konárov a trávy od školy 
− zmeniť komisiu verejného obstarávania - predložil návrh, o ktorom sa priamo 

hlasovalo 
 

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

Uznesenie č. 90/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zloženie komisie verejného 
obstarávania na vyhodnocovanie ponúk verejných súťaží v zložení Ing. 
Melich, Ing. Hucák, Ing. Oravec, Ing. Lazár, Ing. Urban 
 

p. PETÁK 
− Informoval sa, kedy prebehnú záručné opravy na 16 b.j. B 

 

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

Poslanci sa dohodli že najbližšie OZ bude podľa plánu zasadnutí OZ na II. polrok 
2013. 

 

Overovateľ :         Ing. Cyril MACKOV 

Ivan  DENDIŠ 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN  
 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ  
 

V Bzovíku dňa 10. júna 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 18. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 05. JÚN 2013 

 

Uznesenie č. 82/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. marca 2013.  

Uznesenie č. 83/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce na I. rok 2013. 

Uznesenie č.84/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2012.  

Uznesenie č. 85/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2012. 

Uznesenie č. 86/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2013 
v termínoch 21. augusta, 23. októbra a 11. decembra 2013. 

Uznesenie č. 87/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje vyradenie a následnú ponuku na 
odpredaj nákladného motorového vozidla LIAZ. 

Uznesenie č. 88/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zmenu §5, ods. 1 Rokovacieho poriadku 
obce Bzovík v nasledovnom znení: 

„Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 5 dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. Súčasne s oznámením a zverejnením programu rokovania obecného 
zastupiteľstva je povinný starosta obce doručiť poslancom obecného zastupiteľstva všetky 
podklady k prerokúvanému programu“. 

Uznesenie č. 89/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  

a) schva ľuje zriadenie Obecnej rady v nasledovnom zložení 

− Ing. Peter Lazár, Ing. Jozef Urban, Mária Monišová 

b) ukladá  obecnému úradu doplniť Štatút obce o nasledovné znenie: 

„Obecná rada  

1. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a 
zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. 

2. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu 
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poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie strán 
v obecnom zastupiteľstve. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek 
odvolať. 

3. Obecná rada: 
− rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného 

zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, 

− pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné 
návrhy, 

− organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, 
− zaujíma stanoviská vo veciach predložených starostom na prerokovanie, 
− plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Obecná rada sa schádza podľa schváleného plánu práce a podľa potreby, najmenej 
jedenkrát za mesiac, jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Počas jeho neprítomnosti môže 
starosta obce poveriť zástupcu alebo niektorého z členov obecnej rady vedením rokovania. 
Rokovania Obecnej rady v Bzovíku sú neverejné. Okruh pozvaných na rokovanie obecnej 
rady určí starosta obce alebo členovia obecnej rady. 

5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
jej členov“. 

Uznesenie č. 90/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zloženie komisie verejného obstarávania 
na vyhodnocovanie ponúk verejných súťaží v zložení Ing. Melich, Ing. Hucák, Ing. 
Oravec, Ing. Lazár, Ing. Urban 


