
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                                 23. zasadnutie -  04. jún 2014 

Z á p i s n i c a 
 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 04. júna 2014  v zasadačke 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 ZŠsMŠ: Mgr. Anna KOLLÁROVÁ  

Občania obce:  8 

 

 

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, 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. (7/7).  
 

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

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR 
a Dušan DENDIŠ 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 22. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 10. februára 2014 boli prijaté 3 
uznesenia, od čísla 103 do čísla 105. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (7/7): 

Uznesenie č. 106/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. februára 2014.  
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3. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU OBCE 

Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
Bzovík za rok 2013 v závere ktorého uviedla „Návrh záverečného účtu obce Bzovík 
za rok 2013 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 záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 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 účtovná závierka k 31.12.2013 a hospodárenie obce Bzovík za rok 2013 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 2013“ výrokom 
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“.  

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

Uznesenie č.107/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie  Stanovisko hlavnej kontrolórky k 
návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 

 

4. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013   

Hospodárka obce predložila poslancom OZ návrh Záverečného účtu obce Bzovík za 
rok 2013. Poslanci poukázali na chyby v niektorých položkách, ktoré bude potrebné 
do finálnej verzie upraviť. 

Ing. Lazár informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí Rady ZŠ s MŠ bolo 
prerokované hospodárenie školy za rok 2013 bez pripomienok. 

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

Uznesenie č. 108/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2014 

 

5. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce informovala o uskutočnenom jarmoku a obvodnom kole požiarnej 
súťaže. 

▪ Starostka obce informovala, že statický posudok telocvične sa bude vykonávať cez 
letné prázdniny. Riaditeľka ZŠ s MŠ upozornila na termíny odstránenia nedostatkov 
v zápise RÚVZ. 

▪ Starostka obce predložila poslancom výpoveď zmluvy o nájme bytu zo strany Petra 
Sedmáka ku dňu 01.06. 2014, Denisy Monišovej ku dňu 01.07.2014 a Lukáša 
Juštíka 01.06.2014. 

Poslancom boli predložené žiadosti p. Emílie Mičudovej bytom Detva, M. R. 
Štefánika 3144/57A a p. Martina Moniša, bytom Krupina, Majerský rad 2454/53. 



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                                 23. zasadnutie -  04. jún 2014 

 

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

Uznesenie č. 109/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  pridelenie trojizbového bytu v 16 b. j. „A“ 
Martinovi Monišovi a pridelenie trojizbového bytu v 16 b. j. „B“ Emílii Mičudovej. 

▪ Starostka obce informovala o predložených výzvach na rok 2014, o ktoré sa 
uchádza obec Bzovík: 

- Rekonštrukcia ČOV 
- Využitie odpadového tepla – vykurovanie ZŠ s MŠ 
- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ 
- Výzva na rekonštrukciu hradu – neúspešná.  
- Pripravuje sa kúpna zmluva na pozemky pod ČOV. 

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh na zrušenie uznesenia č. 20/2011 
o odpredaji pozemkov v katastrálnom území obce Bzovík parcela číslo 449/14 a 
449/15 o výmere 112 m2 za kúpnu cenu 4,97 € za m2 Mgr. Fízeľovi. Nakoľko 
k prevodu nedošlo a medzitým sa menovaný stal občanom obce požiadal o odpredaj 
pozemkov znovu. 

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

Uznesenie č. 109/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku 
a) ruší  uznesenie č. 20/2011 
b) schva ľuje  odpredaj pozemkov v katastrálnom území obce Bzovík parcela číslo 
449/ 14 a 449/15 o výmere 112 m2 za kúpnu cenu 2,32 € za m2 Mgr. Fízeľovi.  

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh na odpredaj obecných pozemkov 
Martinovi Vicianovi a Ing. Vlkovi. Keďže nebola vykonaná obhliadka pozemkov tak, 
ako bolo dohodnuté na poslednej obecnej rade Ing. Lazár navrhol, aby sa 
o žiadostiach nerokovalo. Poslanci sa dohodli, že obhliadka pozemkov sa uskutoční 
09.06.2014 o 19.00 hod. 

▪ Starostka obce informovala poslancov, že od 01.06.2014 bol na dobu určitú do 
31.12.2014 prijatý ako zamestnanec OcÚ Martin Talian na murárske, maliarske 
práce a údržbu budov a majetku obce. 

▪ Starostka obce informovala o poškodení lipy pri kostole a o prijatých krokoch 
opatreniach na zamedzenie poškodenia zdravia okoloidúcich ako aj o náhrade 
škody. 

▪ Starostka obce predložila poslancom návrh na rekonštrukciu ciest v obci. Ing. Lazár 
a Dušan Dendiš predložili návrh, aby sa cesty riešili komplexne, teda aj 
s odvodnením a obrubníkom. P. Monišová a Ing. Lazár dali návrh, aby sa najskôr 
opravila nová ulica, pretože sú tam obrubníky a chodí tam najviac aut. Po rozprave 
k návrhu starostky sa dohodlo, že bude iniciované stretnutie s projektantom, resp. 
firmou v odbore výstavby ciest za prítomnosti poslancov. Po tomto stretnutí sa dá 
vypracovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu ciest. 

▪ P. Monišová predniesla požiadavku p. Slaného a p. Ostrihoňa na opravu priepustov 
pred ich nehnuteľnosťami. Ďalej sa informovala o možnosti asfaltovania cesty k p. 
Pálkovi. 
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▪ P. Alemanová sa zaujímala o požiadavke na výmenu okien a zateplenie 16 b.j. 
„A“ a vyrovnaní vodného za rok 2013. 

▪ P. Boris Sedmák predniesol žiadosť o sponzorský príspevok na podujatie 
„Alternatívne leto – 5. ročník“ v sume 2 000€.  

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

Uznesenie č. 110/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  sponzorský príspevok na podujatie 
„Alternatívne leto – 5. ročník“ v sume 2 000€ 
▪ Hospodárka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 
1/2014, jedná sa o práce na údržbu ČOV, plat prijatého zamestnanca, sponzorský 
príspevok - Alternatívne leto, údržba verejnej zelene. 

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (7/7): 
Uznesenie č. 111/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014, ktoré 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

▪ Ing. Lazár sa informoval o verejnom obstarávaní na katafalk do domu smútku 
a o termíne voľby hlavného kontrolóra obce. 

▪ I. Dendiš sa informoval o pozemku p. Pompu z dôvodu jeho zarastenia burinou 
a množstvom odpadkov na ňom a či bolo vykonané odstránenie nedostatkov na 
novej 16 b. j. „B“ 

▪ Starostka obce informovala, že v sobotu 07.06.2014 sa koná Akcia „Guľášmajster“, 
pri, ktorej prebehne aj oslava Dňa detí.  

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

 

Overovateľ :         Ivan DENDIŠ 

 

 

Ing. Jozef ORAVEC 

                        

 

Zapisovateľ:      Ing. Jozef URBAN 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 05.júna 2014 
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VÝPIS UZNESENÍ – 23. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 04. JÚN 2014 

 

Uznesenie č. 106/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. februára 2014.  

Uznesenie č.107/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie  Stanovisko hlavnej kontrolórky k 
návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 

Uznesenie č. 108/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  Záverečný účet obce Bzovík za rok 
2014 

Uznesenie č. 109/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku 
a) ruší  uznesenie č. 20/2011 
b) schva ľuje  odpredaj pozemkov v katastrálnom území obce Bzovík parcela číslo 
449/14 a 449/15 o výmere 112 m2 za kúpnu cenu 2,32 € za m2 Mgr. Fízeľovi.  

Uznesenie č. 110/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  sponzorský príspevok na podujatie 
„Alternatívne leto – 5. ročník“ v sume 2 000€ 

Uznesenie č. 111/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014, ktoré 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                                 23. zasadnutie -  04. jún 2014 

Návrh na 
 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014  
 

 
 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 Bzovík  
 
 
Návrh  na rozpočtové opatrenie  - úpravu rozpočtových položiek  vo výdavkovej časti 
rozpočtu ktoré budú vykryté presunom fin. prostriedkov medzi položkami.  
 
Zníženie rozpočtu  na podpoložke    0640 717 002 –   Rekonštrukcia  MR 
V celkovej sume  - o 10 100€ 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu - 0520  637 004  Kanalizácia –ČOV 
V celkovej sume o 2 500,00 € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  0520  635 006 Údržba verejnej zelene 
V sume o  700,00€ 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  08209 637 002  Kultúrne podujatia 
Alternatívne leto  
V sume o 3 400,00€ 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  01116  611,620 , Mzdové prostriedky, odvody  
V celkovú sumu sume o  3500,00€ 
 
 
 
  
Návrh predkladá: Emília Kohútová –starostka obce 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bzovík 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014, uznesenie č. 111/2014 
 
 
 
V Bzovíku , dňa  04. júna 2014   
 
 

 

 

 


