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Z á p i s n i c a 
 

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 03. septembra 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 

Ospravedlnený:  Ing. Jozef URBAN 

Hlavná kontrolórka:  ospravedlnená 

Riadite ľka ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  2 

Občania obce:  3 

 

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, za ktorý poslanci odhlasovali (6/6). 
 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Dušana DENDIŠA a Ing. Jozefa 
ORAVCA. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ivan DENDIŠ a 
Ing. Cyril MACKOV.  

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 18. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 05. júna 2013 bolo prijatých 9 uznesení 
od čísla 82 do čísla 90. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej stránke 
splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie 
(6/6): 

Uznesenie č. 91/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. júna 2013.  
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3. UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNEJ RADY 

Starostka obce informovala poslancov OZ o zasadnutiach Obecnej rady, ktoré sa 
konali dňa 09. júla 2013 a 27. augusta 2013. O priebehoch obidvoch zasadnutí 
starostka obce poslancov podrobne informovala. 

 

4. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/2013 

Starostka obce informovala poslancov OZ o rozpočtovom opatrení č. 1/2013 
a zároveň vyzvala hospodárku obce o bližšie vysvetlenie navýšenia finančných 
prostriedkov. Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 92/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Rozpočtové opatrenie číslo 1. (Príloha 
zápisnice). 

 

5. RÔZNE 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti občanov obce časť Dolný 
Majer, ktorý žiadali opravu prístupovej cesty. Poslanci sa po rozprave a oboznámení 
so situáciou poslancom Ivanom Dendišom, ktorý bol osobne pozrieť situáciu. 
Poslanci sa dohodli na dovezení 1 fúry makadamu a jednej fúry jemnejšieho štrku. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o rekonštrukcii ZŠ a MŠ v Bzovíku. Minulý 
týždeň zasadala výberová komisia, ktorá vybrala firmu na výmenu okien. Výmenu 
okien bude realizovať firma Stavebniny DADO, ktorá dala ponuku v sume 
28.458,20€. Na maľovanie bolo pridelených 11.000,- €. Z celkovej sumy zostáva 
15 541,80 €. Zostávajú sumu je potrebné žiadať na opravu sociálnych zariadení 
v škole. Starostka obce požiada Obvodný úrad, odbor školstva v Banskej Bystrici 
o vyčerpanie zostávajúcej sumy. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ ako aj pána Petáka o odstránení závad 
na Bytovke „B“. Odstránenie závad prevzala firma Stavebniny DADO v Krupine. Po 
dohode s nájomcami odstránia závady do 10. septembra 2013.      

▪ Slečna Betka Luptáková, ktorá má v prenájme Kaderníctvo sa informovala o oprave 
prístreška nad vstupom do Kaderníctva.  Starostka obce ju  informovala o oprave.  

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o situácii s telocvičnou. Žiadosť 
o finančné prostriedky na havarijný stav bola zaslaná na MŠ.  

▪ Starostka obce informovala  poslancov o oprave miestnych komunikácií, ktoré by 
mali byť v priebehu mesiaca september 2013. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti zateplenia 16. b.j. „A“. 
Žiadosť bude zaslaná na ŠFRB začiatkom 2014.   

▪ Starostka obce informovala poslancov o oslavách 1150. Výročia príchodu Cyrila 
a Metoda na naše územie. Formou piesní sa toto podujatie konalo 21. júla 2013 
o 12.00 hodine na Hrade Bzovík. 
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▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaní projektovej dokumentácie 
na  vykurovanie teplom z bioplynovej stanice budovy ZŠ s MŠ. K uvedenému sa 
poslanec Ing. Lazár vyjadril, že Obec by nemala platiť za projekt, toto všetko by si 
malo zabezpečiť RD Bzovík, nakoľko Obec resp. Škola bude platiť za dodávané 
teplo. Je potrebné viesť rozhovory s RD Bzovík, prípadne je potrebné ísť navštíviť 
nejakú obec, ktorá má s tým skúsenosti.  

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o vzniknutej situácii budovou športu. 
Z nedele 01. septembra do pondelka 02. septembra bola zničená budova, niekto 
rozbil okno a vošiel dnu. Zničil futbalové dresy, počítač, rôzny materiál, ktorý tam bol. 
Je to v šetrení Polície.  

 

6. DISKUSIA 

Do diskusie sa zapojili poslanci OZ, ktorí sa zaujímali o nasledovné informácie: 
 
Ing. LAZÁR 

− oplotenie pozemku p. Schneidera popri ceste – starostka ho vyzvala, termín 
nedal žiadny – potrebné doriešiť 

− vysporiadanie pozemkov pod ČOV – ešte nie sú (dedičské konania) 
− obchod SUPERMARKET Jednota – bolo vedené rokovanie zostáva v takej 

podobe ako momentálne je 
− Strelnica – zostáva pôvodná zmluva 
− LIAZ – je potrebné dať inzerciu do novín, alebo na internet 
− Piesok (dovezený v záhrade pri starom Obecnom úrade) 

 
 

M. MONIŠOVÁ 
− Sťažnosť od pána Ing. Tibora Oboňu, kde pri jeho pozemku (záhrade) robia 

ľudia z Novej ulice smetisko 
−  

I. DENDIŠ 
− sťažnosti od občanov na Rómov 

 
Ing. ORAVEC 

− sťažnosti občanov riešenie chodníka v Novej ulici (chodníky sa budú riešiť len 
v Novom roku) 

 

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

Poslanci sa dohodli že najbližšie OZ sa bude  konať 23. októbra 2013. 
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Overovateľ :         Dušan  DENDIŠ 

 

Ing. Jozef ORAVEC 

 

Zapisovateľ:      Bc. Iveta URBANOVÁ  
 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ  
 

 

V Bzovíku dňa 06. septembra 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 19. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 03. SEPTEMBER 2013 

 

Uznesenie č. 91/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. júna 2013.  

 

Uznesenie č. 92/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Rozpočtové opatrenie číslo 1. (Príloha 
zápisnice). 
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Návrh na 
 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013  
 

 
 V súlade  s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  
 
 
Návrh  na rozpočtové opatrenie  - úpravu rozpočtových položiek  vo výdavkovej časti 
rozpočtu ktoré budú vykryté navýšením príjmových položiek  
 
Zvýšenie  príjmov na podpoložke rozpočtu  111003 –   Daň z príjmu FO 
V celkovej sume  - o  44 414€ 
 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu - 0640  717 002 Rekonštrukcia MR- bezdrôtový 
rozhlas 
V sume o  8.000,00 € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  0451 635006 oprava miestnych komunikácií 
V sume o  9.000,00€ 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  01116 637011  Štúdie , expertízy, posudky 
V sume o  3.000,00€ 
 
  
Návrh predkladá: Emília Kohútová – starostka obce 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bzovík 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013, uznesenie č. 92/2013 
 
 
V Bzovíku , dňa  03. septembra  2013   
 


