
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                                            24. zasadnutie -  13.august 2014 

Z á p i s n i c a 
 

z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, 
konaného dňa 13. augusta 2014  v zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  

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

Ospravedlnení: Ivan DENDIŠ, Ing. Cyril MACKOV, Ing. Jozef URBAN 

Starostka obce:  Emília KOHÚTOVÁ 

Občania obce:  0 

 

 

 

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 4, 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. (4/4).  
 

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

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 23. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 04. júna 2014 bolo prijatých 6 
uznesení, od čísla 106 do čísla 111. Všetky uznesenia boli po časovej i obsahovej 
stránke splnené. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (4/4): 

Uznesenie č. 112/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. júna 2014.  
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3. URČENIE POČTU POSLANCOV, URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE 
STAROSTU VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2014-2018 A URČENIE VOLEBNÉHO 
OBVODU 

Starostka obe informovala poslancov s blížiacimi sa komunálnymi voľbami 
a potrebou schválenia počtu poslancov, volebného obvodu a rozsahu výkonu funkcie 
starostu. 

Poslanci OZ prijali k návrhu nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č.113/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku určuje: 

a/ v zmysle § 11 ods. 3 písmeno d)  zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obe Bzovík 
v počte 7 na celé volebné obdobie 2014 – 2018 

b/ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej 
funkcie starostovi obce Bzovík na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah starostu 
na plný úväzok 

c/ určuje jeden volebný obvod Bzovík sídlo Spoločenská sála OcÚ Bzovík, súpisné 
číslo 299  

 

4. RÔZNE, DISKUSIA  

▪ Starostka obce predložila návrh na rekonštrukciu – opravu Domu  smútku z dôvodu 
umiestnenia nového Katafalku – dvojbox do priestorov terajšej márnice, zároveň 
upraviť rozpočet na stavebné práce a následné vymaľovanie celého objektu Domu 
smútku – stierkovanie. Upraviť rozpočet v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 
2/2014. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č. 114/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  opravu Domu smútku 
b/ rozpočtové opatrenie číslo 2/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice 

▪ Starostka obce informovala o návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 
v pôsobnosti MV Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity na Modernizáciu 
a rekonštrukciu ZŠ Bzovík, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Lendvorským, zároveň spracovania verejného obstarávania 
prostredníctvom firmy SQM s.r.o. Banská bystrica. Cena spracovania žiadosti 
a verejného obstarávania v ponúknutej cene 3.300,- €. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č. 115/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje podanie žiadosti, verejné obstarávanie 
v termíne X/2014 zároveň upraviť rozpočet v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 
2/2014. 
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▪ Starostka obce predložila návrh na majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov 
pod ČOV-kou – následne vypracovať projektovú dokumentáciu Ing. Hroncom na 
rozšírenie ČOV-ky, spracovanie kúpnej zmluvy resp. zmluvy o budúcich zmluvách 
u tých vlastníkov, ktorí sú rozhodnutí pozemky predať. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č. 116/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  podanie žiadosti na Environmentálny fond na rozšírenie ČOV-ky 
b/ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Hroncom v zmysle 
predloženej ponuky – upraviť rozpočet v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 2/2014 
o sumu 4.284.,- €. 

▪ Starostka obce predložila návrh na opravy miestnych komunikácií v obci, Veľká 
strana alebo Nová ulica, zároveň zabudovať betónové žľaby v kritických úsekoch po 
obci, kde neodteká dažďová voda do šácht- zberačov vody.   

- Mária Monišová – opraviť Novú ulicu – šachty 

- Ing. Lazár – aj po obci zabudovať šachty na zber vody, ktorá neodteká, stojí na MK 

- Ing. Oravec -  zabudovať betónový žľab pri RD Fabianovej 

- Dušan DENDIŠ – riešiť vysprávky po obci – RSC v Krupine ešte pred zimou 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č. 117/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  previesť vysprávky po všetkých kritických úsekoch po obci a vybudovanie 
betónových žľabov, opraviť výtlky po MK 
b/ úprava rozpočtu – navýšenie na údržbu MK rozpočtové opatrenie číslo 2/2014 

▪ Starostka obce predložila návrh na majetkovo – právne vysporiadanie garáže 
Romana Cesnaka súpisné číslo 474 (pri 16 b.j.) a príslušný pozemok parcela číslo 
1999/23 v katastrálnom území obce Bzovík z dôvodu, že Roman Cesnak sumu 
89.499,- Sk (2.970,82 €) vyplatil do pokladne obce. Od tej doby garáž užíva ako 
vlastník a patrí i daň z nehnuteľnosti za celé obdobie. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (4/4):  

Uznesenie č. 118/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje majetkovo-právne vysporiadanie garáže 
so súpisným číslom 474 s priľahlým pozemkom parcela číslo 1999/23 o výmere 19 
m2 v katastrálnom území obce Bzovík Romanovi Cesnakovi bytom Bzovík číslo 269. 

 

▪ Starostka obce OZ informovala: 

- vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky p. Lukáčovej 

- voľby riaditeľky ZŠ a MŠ – výberové konanie do 15.12.2014 

- alternatívne leto – kultúrno-spoločenské podujatie v obci 

- predloženie návrhov Ing. Supuku na garáže pre nájomníkov bytoviek 
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- návšteva z Maďarska 3. - 5. október 2014 

- pozemok – Ing. Vlk predloží kúpnu zmluvu, ktorá bude obsahovať vecné bremeno – 
právo vstupu pre Ing. Trubínyho za účelom priľahlej hospodárskej budovy Jána 
Trubínyho 

- žiadosť pána Jána Cesnaka o predaj pozemku pred garážou, ktorú vlastní. Poslanci 
OZ urobia obhliadku pozemku, a v ďalšom sa následne vyjadria o žiadosti žiadateľa 
o predaj, zverejniť na stránke obce. 

- starostka v ďalšom poukázala na nevybavenú žiadosť pána Martina Viciana, bytom 
Bzovík 269, o ktorej OZ 1 rok nerozhodlo a o žiadosti nebolo doposiaľ rozhodované. 
Jedná sa o predaj pozemku pod už stojacou garážou, ktorá zasahuje cca 2 m2 do 
obecného pozemku. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (3/4 zdržal sa Ing. Lazár):  

Uznesenie č. 119/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje predaj pozemku parcela číslo 1983/20 
katastrálne územie obce Bzovík, na ktorom je umiestnená garáž Martina Viciana 
Bzovík 269 o rozmere 25 m2 z toho na obecnom pozemok 2 m2 za cenu 2,32 € /m2 
Martinovi Vicianovi bytom Bzovík číslo 269 v zmysle predloženom GP číslo 202/2010 
vypracovaným Ing. Jankou Sedmákovou s poukazom na § 9 ods c), predaj zverejniť 
na stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Prevod realizovaný z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  

 

Overovateľ :         Dušan DENDIŠ 

 

 

Ing. Jozef ORAVEC 

                        

 

Zapisovateľ:      Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

Starostka obce:       Emília KOHÚTOVÁ 

 

 

V Bzovíku dňa 30. augusta 2014 
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VÝPIS UZNESENÍ – 24. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 13. AUGUST 2014 

 

Uznesenie č. 112/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatých 
uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. júna 2014.  

 

Uznesenie č.113/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku určuje: 

a/ v zmysle § 11 ods. 3 písmeno d)  zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obe Bzovík 7 
na celé volebné obdobie 2014 – 2018 

b/ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej 
funkcie starostovi obce Bzovík na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah starostu 
na plný úväzok 

c/ určuje jeden volebný obvod Bzovík sídlo Spoločenská sála OcÚ Bzovík, súpisné 
číslo 299  

 

Uznesenie č. 114/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  opravu Domu smútku 
b/ rozpočtové opatrenie číslo 2/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 115/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje podanie žiadosti, verejné obstarávanie 
v termíne X/2014 zároveň upraviť rozpočet v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 
2/2014. 
 

Uznesenie č. 116/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  podanie žiadosti na Environmentálny fond na rozšírenie ČOV-ky 
b/ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Hroncom v zmysle 
predloženej ponuky – upraviť rozpočet v zmysle rozpočtového opatrenia číslo 2/2014 
o sumu 4.284.,- €. 

 

Uznesenie č. 117/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje: 
a/  previesť vysprávky po všetkých kritických úsekoch po obci a vybudovanie 
betónových žľabov, opraviť výtlky po MK 
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b/ úprava rozpočtu – navýšenie na údržbu MK rozpočtové opatrenie číslo 2/2014 

 

Uznesenie č. 118/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje majetkovo-právne vysporiadanie garáže 
so súpisným číslom 474 s priľahlým pozemkom parcela číslo 1999/23 o výmere 19 
m2 v katastrálnom území obce Bzovík Romanovi Cesnakovi bytom Bzovík číslo 269. 

 

Uznesenie č. 119/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje predaj pozemku parcela číslo 1983/20 
katastrálne územie obce Bzovík, na ktorom je umiestnená garáž Martina Viciana 
Bzovík 269 o rozmere 25 m2 z toho na obecnom pozemok 2 m2 za cenu 2,32 € /m2 
Martinovi Vicianovi bytom Bzovík číslo 269 v zmysle predloženom GP číslo 202/2010 
vypracovaným Ing. Jankou Sedmákovou s poukazom na § 9 ods c), predaj zverejniť 
na stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Prevod realizovaný z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  
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Návrh na 
 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014  
 

 
 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.  
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    0640 717 002 –   Rekonštrukcia  MR 
V celkovej sume  - o 8 700,- € 
 
Zníženie rozpočtu  na podpoložke    08207 717 001 –   Rekonštrukcia  Hradu  
V celkovej sume  - o 7 000,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    0840 713 004 –   Katafalk do Domu smútku 
V celkovej sume  - o 500,- € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu - 0520  717 001  Kanalizácia projekty, výstavba 
V celkovej sume o 6 500,- € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu - 0520  637 004  ČOV kanalizácia, údržba 
V celkovej sume o 500,- € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu - 0520  637 011  ČOV rozbor vody 
V celkovej sume o 55,- € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  0451  635 006 Zimná a letná údržba MK  
V celkovej sume o 13 000,- € 
 
Zníženie rozpočtu  na podpoložke    0912 717 002 –  Zateplenie budov ZŠ a MŠ  
V celkovej sume  - o 24 855,- € 
 
Zníženie rozpočtu  na podpoložke    01116 633 006 –  Kancelársky a iný všeob. materiál  
V celkovej sume  - o 500,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    01116 633 006 –  Všeob. materiál na údržbu okrem kanc.  
V celkovej sume  - o 700,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    01116 633 016 –  Reprezentačné  
V celkovej sume  - o 800,- € 
 
Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  0640 635 006 VO údržba  
V celkovej sume o  600,00€ 
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Zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu-  0810  642 002 Klub dôchodcov  
V celkovú sumu sume o  170,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    08205 633 009 –  Dotácie MK SR – nákup kníh  
V celkovej sume  - o 500,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    0840 635 006 –   Dom smútku - údržba 
V celkovej sume  - o 1.000,- € 
 
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    312 012 –  Rodinné prídavky 
V celkovej sume  - o 140,70 € 
  
Zvýšenie rozpočtu  na podpoložke    01116 633 006 –  Rodinné prídavky 
V celkovej sume  - o 140,70 € 
 
Návrh predkladá: Emília Kohútová –starostka obce 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bzovík 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014, uznesenie č. 114 b/2014 
 
 
 
V Bzovíku, dňa  13. augusta 2014   
 
 

 

 

 

 


