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Z á p i s n i c a 
 

z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 12. decembra 2013  v sále obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

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

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  Ing. Eva LUKÁČOVÁ 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Ospravedlnení:  Ing. Cyril MACKOV,  Ing. Jozef URBAN 

Zamestnanci OcÚ:  2 

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 5, Ing. Cyril MACKOV a Ing. Urban sa ospravedlnili, 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. (6/6).  
 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ivana DENDIŠA a Máriu 
MONIŠOVÚ  

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 20. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 23. októbra 2013 boli prijaté 4 
uznesenia od čísla 93 do čísla 96. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (5/5): 

Uznesenie č. 97/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. októbra 2013.  
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3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPO ČTU 

4. PREJEDNANIE NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPO ČTU OBCE BZOVÍK NA 
ROKY 2014-2016 A  VZN OBCE  

Starostka obce predložila poslancom návrh položkového rozpočtu obce na rok 2014 - 
2016. Rozpočet bol predložený ako vyrovnaný. 

Súčasťou rozpočtu obce bol aj rozpočet ZŠ s MŠ. Pri úprave návrhu rozpočtu bol 
rozpočet na originálne kompetencie na základe predložených žiadostí riaditeľky ZŠ s 
MŠ upravený na sumu 103 224 € + čerpanie vlastných príjmov.  

K navrhnutému rozpočtu obce  sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce s tým, že 
upozornila na rizikové položky príjmovej časti. Záverom odporučila predložený návrh 
schváliť. 

Po zapracovaní zmien v rozpočte obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie (5 z 5): 

Uznesenie č. 98/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje  rozpočet obce Bzovík na roky 2014-2016  
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2014 
d) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

Rozpočet obce ako aj rozpočet ZŠ s MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

▪ Jednotlivé zamestnankyne obce predložili návrhy VZN 1 – 8/2013 obce na rok 2014 
v nasledovnom členení:  
 

Návrh VZN č. 1/2013 obce Bzovík o miestnych daniach. 

Návrh VZN č. 2/2013 obce Bzovík o miestnej dani z nehnuteľnosti.  

Návrh VZN č. 3/2013 obce Bzovík o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia.  

Návrh VZN č. 4/2013 obce Bzovík o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

Návrh VZN č. 5/2013 obce Bzovík o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Bzovík.  

Návrh VZN č. 6/2013 obce Bzovík o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 
2012.  

Návrh VZN č. 7/2013 obce Bzovík o verejnej kanalizácií a odpadových vodách. 

Návrh VZN č. 8/2013 obce Bzovík o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania 
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 
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Poslanci k uvedenému bodu po rozprave a zapracovaní pozmeňujúcich návrhov 
prijali nasledovné uznesenie (5 zo 6, zdržal sa Ing. Lazár):    

Uznesenie č. 99/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 1- 8/2013 na rok 
2014. 

6. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o Pláne činnosti HK na I. polrok 2014.   

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

Uznesenie č.100/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Plán činnosti HK na I. polrok 2014.  

▪ Starostka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 
2/2013, jedná sa o práce, ktoré boli vykonané nad rámec havarijného stavu v ZŠ 
a MŠ Bzovík. 

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

Uznesenie č. 101/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2013 . 

 

▪ Starostka obce informovala poslancov o verejnom poďakovaní pre darcov krvi, 
ktoré nám zaslal Spolok SČK vo Zvolene: 

- bronzová plaketa: Mgr. Štefan Bendík a Martin Birvoň 

- strieborná plaketa: Jozef OČENÁŠ 

 

▪ Starostka obce informovala poslancov o výsledku volieb do samosprávnych 
orgánov. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o verejnom obstarávaní, nakoľko bol na SOÚ 
v Krupine prijatý nový pracovník a nebudeme oslovovať žiadnu firmu. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o žiadosti pána Kasara, o odkúpení 
pozemku, bývalé školské políčko. Pozemok nie je momentálne na predaj. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o zložení Rady školy a prvom zasadaní, 
ktoré bude v januári 2014. 

▪ Starostka obce informovala poslancov o organizovaní Vianočných trhov v našej 
obci, ktoré budú v sobotu 14.decembra 2013 o 13.00 hodine na autobusovom 
nástupišti, na ktoré pozvala poslancov.  

▪ Starostka obce informovala poslancov, aj predseda finančnej komisie Ing. Oravec 
o schválení odmien pre poslancov. Poslanci sa odmien vzdali a odmenu určili 
zástupcovi starostky obce a starostke obce.  

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (3/2):    
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Uznesenie č. 102/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  ročnú odmenu vo výške 300,- € (brutto) 
zástupcovi starostky obce a starostke obce navýšenie platu za mesiac december 
2013 vo výške 63 %.   
 

▪ Ing. Peter LAZÁR sa informoval na: 

- čistenie a posyp chodníkov a lavičiek   

 

▪ Ivan DENDIŠ sa informoval: 

- čistenie potoka, či sa bude pokračovať 

- posyp ciest  

▪ Mgr. Anna KOLLÁROVÁ sa informoval o platení futbalistov za telocvičňu, nakoľko 
za minulý rok nemajú zaplatené. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starostka obce ukončila zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť, všetkých popriala 
príjemné prežitie Vianoc a všetko dobré v Novom roku. 
 

 

Overovateľ :         Ivan DENDIŠ 

 

Mária MONIŠOVÁ 

                        

Zapisovateľ:      Iveta URBANOVÁ Bc. 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

V Bzovíku dňa 16. decembra 2013 
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VÝPIS UZNESENÍ – 21. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 12. DECEMBER 2013 

 

Uznesenie č. 97/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. októbra 2013.  

 

Uznesenie č. 98/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
e) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k predloženému rozpočtu 
f) schva ľuje  rozpočet obce Bzovík na roky 2014-2016  
g) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2014 
h) ukladá  Obci Bzovík a ZŠ s MŠ v Bzovíku jeho dodržiavanie v príjmovej a 

výdavkovej časti.  

 

Uznesenie č. 99/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje VZN obce Bzovík č. 1- 8/2013 na rok 
2014. 

 

Uznesenie č.100/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Plán činnosti HK na I. polrok 2014.  

 

Uznesenie č. 101/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2013 . 
 

Uznesenie č. 102/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  ročnú odmenu vo výške 300,- € (brutto) 
zástupcovi starostky obce a starostke obce navýšenie platu za mesiac december 
2013 vo výške 63 %.   
 

 


