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Z á p i s n i c a 
 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 23. októbra 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:  ospravedlnená 

Riadite ľka ZŠ s MŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Zamestnanci OcÚ:  1 

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 7. Vyhlásila zasadnutie obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa 
vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia, za 
ktorý poslanci schválili (7zo7). 
 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Cyrila MACKOVA a Máriu 
MONIŠOVÚ. 

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 19. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 03. septembra 2013 boli prijaté 2 
uznesenia od čísla 91 do čísla 92. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (7zo7): 

Uznesenie č. 93/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 03. septembra 2013. 
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3. INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA OBECNEJ RADY 
 

Starostka obce informovala poslancov OZ o zasadnutí Obecnej rady, ktoré sa 
konalo dňa 17. októbra 2013. O priebehu zasadnutia starostka obce poslancov 
podrobne informovala. Hlavná informácia sa týkala ZŠ, kde sa začali stavebné práce. 
Starostka obce určila komisiu, ktorá bude dozorom nad realizáciou opráv: Ing. Lazár, 
Ivan Dendiš, Mgr. Anna Kollárová + odborný stavebný dozor. 
Finančné prostriedky určené – poskytnuté ZŠ vo výške 55.000,- € boli poukázané na 
bežný účet ZŠ a budú čerpané nasledovne: 

- 11.000,00 € na maľovanie hlavnej budovy a pavilónu 
- 28.458,20 € - výmena 47 ks okien hlavná budova + pavilón  
- 15.541,80 € na opravu WC  
- Zostatok okien bude dofinancovaný z rozpočtu obce, aby boli vymenené 

všetky okná na hlavnej budove a pavilóne 

    

4. RÔZNE 

▪ Starostka obce informovala poslancov o delegovaní zriaďovateľom do Rady školy. 
Delegovaní boli: Ing. Lazár, Ing. Oravec, I. Dendiš, Bc. Iveta Urbanová. Poslanci 
uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o predaji pozemkov pod chodníkom do 
Telocvične, prejavili záujem občania, ktorí majú uvedené pozemky oplotené 
a využívajú ich ( M. Bartíková, Ing. Ľubomír Lupták, Anna Krnáčová, Marián Korčok, 
Ján Černica – pre neho je prijateľná cena 1 cent ak nie, posunie si plot). Jedná sa o 
časť parcely č. 438/5 o predbežnej výmere 275 m². Zároveň je ďalšia žiadosť na 
odpredaj pozemku pánom Martinom Vicianom, Bzovík 269, parcela číslo 1983/20 - 
25 m² pod garáž.  

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (7zo7): 

Uznesenie č. 94/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá  OcÚ dať vypracovať geometrický plán a  
zverejniť úmysel predaja pozemkov v zmysle § 9/a ods. 7, písm. e) zákona 258/2009 
Z.z. priamym predajom za 2,32 €/m² (prípad osobitného zreteľa) v termíne do  
30.11.2013. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ voľnom byte v 16 b. j. „A“ po rodine 
Matušovovej. Poslancom boli predložené žiadosti na uvedený byt a to rodinou  
Monišovou, bytom Bzovík 269 a rodinou Pápayovou, bytom Bzovík 80.  Hlasovalo sa 
po dohode medzi poslancami tajne. Výsledok bol 4:3 v prospech rodiny Monišovej.  

Uznesenie č. 95/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie trojizbového bytu v 16 b. j. „A“ 
rodine Monišovej, bytom Bzovík 269. 
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▪ Starostka obce informovala o uvoľnení jednoizbového bytu po rodine Monišovej 
v 16 B. j. „A“ a zároveň o uvoľnení dvojizbového bytu v bytovom dome 299 (OcÚ) po 
pani Valicovej.  

▪ Starostka obce informovala o navýšení finančných prostriedkov pre 
nepedagogických pracovníkov v ZŠ a MŠ o sumu 1 113,- €, ktoré poukázalo MF SR. 

▪ Starostka obce informovala poslancov: 
 

- Voľby VÚC 09.november 2013 
- Osadené mreže na budovu TJ 
- Vybudované osvetlenie chodníka do Majera popri ihrisku 
- Bioplynová stanica RD  – kúrenie – realizácia v roku 2014 
- Okresná prokuratúra žiada preskúmať VZN, či nie sú schválené OZ v rozpore 

so zákonom 
- Horný Majer oprava MK (musí sa najprv opraviť stred cesty a potom doviesť 

makadam) 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o Projekte   na Hrad Obnovme si svoj 
DOM (oprava zábradlia, mostu, schody, vyčistenie priekopy, vúrub drevín, oprava 
bášt – zvislé a vodorovné konštrukcie, Žiadosť je potrebné podať do 30. novembra 
2013. Rozpočet cca 130 000,- €, spolu účasť pri financovaní je 5%. Poslanci po 
rozprave prijali nasledovné uznesenie (7zo7): 

Uznesenie č. 96/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje financovanie projektu vo výške 5% 
z vlastných zdrojov z celkového rozpočtu projektu „OBNOVA KULTÚRNYCH 
PAMIATOK - KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV BZOVÍK“. 

▪ Starostka obce informovala poslancov OZ o porade starostov so ZMOS a MF SR, 
ktoré bude dňa 25.novembra 2013.  

 

6. DISKUSIA 

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

Ing. LAZÁR 
− oslovené firmy na verejné obstarávanie – neprišli ešte ponuky 
− kamerový systém – do konca roka je potrebné zúčtovať finančné prostriedky 
− verejný rozhlas v rozpočtovom opatrení 
− verejné osvetlenie 
− doriešiť parapety na okná v škole, či sa bude v budúcnosti riešiť zateplenie a 

fasáda 
 
 

Ing. Cyril MACKOV 
− odvoz odpadu zo záhrad 
− čerpanie finančných prostriedkov na opravu miestnych komunikácií 
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− starostka predložila podrobný rozpis vykonaných prác pri oprave miestnych 
komunikácií a skontaktuje sa s firmou, ktorá vykonávala asfaltovanie, aby sa 
komunikácia pri ČOV, ak to bude možné dokončila ešte v tomto roku. 

     
I. DENDIŠ 

− odviesť odpad z pozemku pani Vinczeovej, ktorý sa tam navozil pri oprave 
cesty 

 
Poslanci sa dohodli, že VZN bude doručené členom obecnej rady do 20. novembra 
2013, zasadnutie obecnej rady bude 28.novembra 2013 o 16.00 hodine. 
 

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

 

Poslanci sa dohodli že najbližšie obecné zastupiteľstvo sa bude  konať 11. decembra 
2013. 

 

Overovateľ :         Ing.  Cyril MACKOV 

 

Mária MONIŠOVÁ 

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN  
 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ  
 

 

V Bzovíku dňa 24. októbra 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 20. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 23. OKTÓBER 2013  

 

Uznesenie č. 93/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 03. septembra 2013. 

 

Uznesenie č. 94/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá  OcÚ dať vypracovať geometrický plán a  
zverejniť úmysel predaja pozemkov v zmysle § 9/a ods. 7, písm. e) zákona 258/2009 
Z.z. priamym predajom za 2,32 €/m² (prípad osobitného zreteľa) v termíne do  
30.11.2013. 
 

Uznesenie č. 95/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie trojizbového bytu v 16 b. j. „A“ 
rodine Monišovej, bytom Bzovík 269. 
 

Uznesenie č. 96/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje financovanie projektu vo výške 5% 
z vlastných zdrojov z celkového rozpočtu projektu „OBNOVA KULTÚRNYCH 
PAMIATOK - KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV BZOVÍK“. 
 


