
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                           22. zasadnutie -  10. február 2014 

Z á p i s n i c a 
 

z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 10. februára 2014  v zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  

Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Mária 
MONIŠOVÁ, Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Hlavná kontrolórka:  neprítomná 

Riadite ľka ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Ospravedlnený:   Ing. Jozef ORAVEC  

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 6, 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: Dušana DENDIŠA a Máriu 
MONIŠOVÚ  

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 21. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 12. decembra 2013 bolo prijatých 6 
uznesení, od čísla 97 do čísla 102. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 103/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2013.  

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                           22. zasadnutie -  10. február 2014 

3. PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2014  

Starostka obce predložila poslancom návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2014. 

Ing. Lazár už na obecnej rade navrhol usporiadať Fašiangy so zabíjačkou. 
V rozprave sa predbežne dohodlo, kto bude za čo zodpovedný a dňa 21.02.2014 
bude zvolané stretnutie, kde budú spresnené jednotlivé úlohy. 

Pán Čiak ml. navrhol, aby sa usporiadal Guľášmajster samostatne, bez ďalších akcií 
obce ako v roku 2013. Akcia bude usporiadaná v spolupráci s obcou.  

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

Uznesenie č. 104/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských podujatí 
v obci Bzovík na rok 2014. Plán tvorí prílohu zápisnice.  

 

4. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o rokovaní obecnej rady: 

- Cesta do Majera – úprava cesty bude vykonaná v I. štvrťroku 2014 

- Budú vypísané výberové konania na katafalk do domu smútku a bezdrôtový 
obecný rozhlas 

- Riešenie havarijného stavu telocvične – bol prizvaný statik, ktorý vypracuje do 
14.02.2014 posudok. V prípade negatívneho posudku obec požiada o zmenu 
na výmenu obvodovej drevenej konštrukcie, resp. na opravu striech školy 
a pavilónu a opravy komína 

- Porucha ČOV pri OcÚ 

▪ Starostka obce informovala, že dňa 10.02.2014 sa uskutočnilo správne konanie vo 
veci výrubu stromov vo vodnej priekope hradu. Dňa 17.02.2014 sa uskutoční konanie 
vo veci zmeny druhu pozemku vodné plochy na trvalý trávnatý pozemok (vodná 
priekopa) 

▪ Starostka obce podala návrh na vyradenie vozidla z evidencie. V októbri 2013 a vo 
februári 2014 bol podaný inzerát, na ktorý nikto nereagoval. Taktiež bol inzerát aj na 
stránke webovej obce. 

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

Uznesenie č. 105/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyradenie motorového vozidla LIAZ ev. 
číslo KA-549 AC z dôvodu jeho upotrebenia a nehospodárnej prevádzky.   

▪ Ing. Lazár sa informoval o výške požiadanej dotácie na zateplenie 16 b.j. A na 
ŠFRB SR. Starostka informovala, že dotačný titul je iba na bytovky staršie ako 15 
rokov. Ďalej sa zaujímal o možnosť poskytnutia časti zábezpeky na financovania 
výmeny okien. Starostka odpovedala, že to nie je možné. Jediná možnosť 
rekonštrukcie 16 b.j. A je úver. Bude potrebné vypracovať výkaz výmer na 
rekonštrukciu a osloviť banky na vypracovanie ponuky na úver.  
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Ďalej sa zaujímal o výmenu vodomerov v 16 b.j. A. Vodomery boli vymenené 
07.02.2014. V nasledujúcich dňoch bude vypracované vyúčtovanie za rok 2013 až 
po dátum výmeny. 

▪ I. Dendiš predložil starostke spísané nedostatky z vchodu A 16 b.j. B spísané p. 
Petákom ako záručné opravy a požiadal, aby boli predložené stavebnej firme. 

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

 

Overovateľ :         Dušan DENDIŠ 

 

 

Mária MONIŠOVÁ 

                        

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 11. februára 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                           22. zasadnutie -  10. február 2014 

 

VÝPIS UZNESENÍ – 22. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 10. FEBRUÁR 2014  

 

Uznesenie č. 103/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2013.  

 

Uznesenie č. 104/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských podujatí 
v obci Bzovík na rok 2014. Plán tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie č. 105/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyradenie motorového vozidla LIAZ ev. 
číslo KA-549 AC z dôvodu jeho upotrebenia a nehospodárnej prevádzky.   
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PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2014  
 

Marec  
• Fašiangy so zabíjačkou 

 
Máj   

• Candrbál 
• Bzovícky jarmok 
• Guľáš majster  
• Deň matiek 
• Stavanie májov 

 
Jún   

• Medzinárodný deň detí 
• Súťaž požiarnych družstiev 

 
August   

• Diskotéka mladých – Alternatívne leto 
 
September  

• Otvorenie nového školského roka 
 
December  

• Deň úcty k starším 
• Mikuláš 
• Štefanský mariášový turnaj 
• Štefanský futbalový turnaj 
• Silvester 

 

 


