
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                                            2. zasadnutie - 30. január  2015 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  

30. januára 2015  v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Prítomní:   

Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter 
LAZÁR od 18.00, Ing. Cyril MACKOV, Pavel MOLNÁR 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ:  4 

Občania obce:  26 

 

 

2. OTVORENIE 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých 
prítomných a konštatoval, 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. Vyhlásil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili (6/6). Od 
18.00 hodiny prišiel aj Ing. Peter Lazár.  

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Zuzanu HERKOVÚ a Jaroslava 
GUTTENA. 

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ  

Na 1. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 02. januára 2015 bolo prijaté 1 
uznesenie. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatého 
uznesenia. 
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3. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDSEDOV KOMISIÍ A VOLOBEBN ÝCH 
OBVODOV POSLANCOV  

Starosta obce predložil návrh na predsedov komisií členov niektorých komisií 
nasledovne: 

a) Komisia finančná: predseda Ing. Cyril MACKOV  + členovia všetci poslanci  

b) Komisia školstva: predseda: Ing. Peter  LAZÁR  

c) Komisia kultúry: predseda: Petra ČIAKOVÁ  

d) Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností:  

predseda Zuzana HERKOVÁ 
   

e) Komisia športu: predseda Ivan  DENDIŠ 

f) Komisia životného prostredia a výstavby: predseda Jaroslav  GUTTEN  

g) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného činiteľa: 
predseda: Pavel MOLNÁR + členovia všetci poslanci 

 

Starosta obce informoval poslancov o volebných obvodoch: 

a) Nová ulica: Petra  ČIAKOVÁ 

b) Veľká strana + rómska osada: Ivan DENDIŠ a Jaroslav GUTTEN 

c) Malá strana: Ing. Peter LAZÁR 

d) Majer: Zuzana HERKOVÁ 

e) Lazy: Ing. Cyril MACKOV 

f) Bytovky: Pavel  MOLNÁR 

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

Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje predsedov komisií a volebné obvody  
poslancov.  
 

4. SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE  

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie zástupcu obce. Na základe 
výsledkov komunálnych volieb z roku 2014 sa na prvom mieste ako kandidát na 
poslanca OZ umiestnil s najväčším počtom hlasov pán Jaroslav Gutten a preto  
dávam návrh na schválenie ako zástupcu starostu obce. 

Poslanci k uvedenému bodu po rozprave prijali nasledovné uznesenie (5/6, zdržal sa 
Jaroslav Gutten):  

Uznesenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zástupcu starostu obce pána Jaroslava 
Guttena.  
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5. RÔZNE  

▪ Starosta obce informoval o návrhu zriadiť pracovné stretnutia ako stretnutie 
všetkých poslancov namiesto Obecnej rady. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/6):  

Uznesenie č. 5/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pracovné stretnutia poslancov ako 
stretnutie všetkých poslancov. 
 

▪ Starosta obce informoval poslancov vzhľadom na spustené programovacie obdobie 
2014-2020 v rámci ktorého budú prerozdelené finančné prostriedky z EU je potrebné 
vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu projektov.  

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/6):  

Uznesenie č. 6/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na 
realizáciu projektov vo výške 3.000,- €. 

▪ Starosta obce informoval o aktuálnej výzve z ROP 3.1. Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónu, na ktorú je vyčlenených 2 490.000,-€ na rekonštrukciu 
Národných kultúrnych pamiatok, medzi ktoré patrí aj Hrad Bzovík. Po rozprave sa 
poslanci dohodli, že sa stretnú v dohodnutý deň a prerokujú o aktualizácií uvedenej 
výzvy pre našu Obec.  
 

▪ Starosta obce informoval o žiadosti o sponzorský príspevok pre Futbalový oddiel na 
rok 2015, v žiadosti je navýšenie finančných prostriedkov  na sumu 9.140,- € na 
fungovanie futbalového oddielu. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/6):  

Uznesenie č. 7/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje  sponzorský príspevok pre Futbalový 
oddiel na rok 2015 vo výške 9.140,- €. 
 

Príchod poslanca Ing. Petra Lazára o 18.00 hodine. 
 
▪ Starosta obce informoval o žiadosti na prenájom jednoizbového bytu v budove 
OcÚ. Žiadosti o byt: 

- Ján Majzlan, Majerský rad 46/14  Krupina 
- Michal Melaga, Čekovce 145. 

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

Uznesenie č. 8/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu v budove 
OcÚ pánovi Michalovi Melagovi. 

▪ Starosta obce informoval o žiadosti pani Miroslavy Kráľovej, bytom Bzovík číslo 269 
o súhlas k zápisu geometrického plánu č. 3/2015.  

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (7/7):  
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Uznesenie č. 9/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zápis geometrického plánu číslo 3/2015 
pani Miroslave Kráľovej. 

▪ Starosta obce informoval o žiadosti pani Jany Dlhopolcovej, bytom Bzovík 269, 
o preplatenie elektrického sporáka v nájomnom byte vo výške 299,- €, pôvodný bol 
nefunkčný. Žiadosť postúpila do ďalšieho zastupiteľstva, posúdi sa podľa zákona 
o zmluve v nájomnom byte. 
 

▪ Starosta obce informoval o Oslavách 880. Výročia vzniku obce a požiadal Kultúrnu 
komisiu o vypracovanie Plánu kultúrnych podujatí v obci.  
Poverená pani Petra Čiaková. 

▪ Starosta obce informoval o žiadosti ZO SZCH v Bzovíku o finančný príspevok na 
rok 2015, ktorý bude použitý na čiastočnú úhradu nákladov na plánované podujatia. 

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

Uznesenie č. 10/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,- € pre 
ZO SZCH v Bzovíku. 

▪ Starosta obce informoval o žiadosti o sponzorský príspevok na podujatie 
„Alternatívne leto 2015, 5. Ročník“. Uvedená žiadosť bude prerokovaná 
v nasledovnom období. 
 

▪ Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení výberového konania na post 
„Hlavného kontrolóra obce“, ktoré vyhlási v najbližších dňoch. 

Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie (6/6):  

Uznesenie č. 11/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyhlásenie výberového konania na 
„Hlavného kontrolóra obce“. 

 

6. DISKUSIA 

- Petra ČIAKOVÁ 

- nefunguje rozhlas pred domom 

 

- Ivan DENDIŠ sa informoval: 

- kultúrny dom 

- vytrína na oznamy 

- označenie ulíc, informačné tabule 

- ozvučenie Domu smútku 

- vybavenie kuchyne v sále OcÚ 

- prechody pre chodcov 

- oprava cesty pri pani Fabianovej 
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- Zuzana HERKOVÁ 

- voda pri budove TJ 

- úprava topoľov 

- čistenie rigolu na majeri 

- upozornila na rýchlu jazdu na autách  

 

- Ing. Peter LAZÁR sa informoval na: 

- lampa na rohu pri Rómskej osade 

- čistenie okolia HRADU – brigáda poslancov 

- čistenie potoka 

- oprava cesty na Novej ulici (p. Kohút a p. Moniš) 

- odvodnenie ulíc 

- havarijné stavy striech ZŠ 

- havarijný stav telocvične 

- hlavný kontrolór 

- informovať sa na Rozšírenie MŠ 

- vysporiadanie pozemkov ihriská (futbalové a tenisové) 

 

- Roman  CESNAK informoval OZ: 

- oprava techniky DHZ 

- prieskum opravy mašín 

- potreba káry na mašinu 

- o dotácií na DHZ za rok 2014 700,- € a na tento rok bola znovu zaslaná 
žiadosť na 700,- €.  

       

Odchod poslankyne Petry Čiakovej o 19.00 hodine. 

 

- Peter BENČEK informoval OZ: 

- cesta na Majer  veľký skok pri vychádzani (je potrebná oprava) 

    

- Božena MOJŽIŠOVÁ informovala OZ: 

- stromy po chodníku (je potrebné upozorniť pána Gazdíka na opílenie) 

- upozornila na veľmi rušné rozhlasy na stĺpe pred ich domom 
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- Bc. Michaela URBAN sa informovala: 

- komunitné centrá v obci ( budova starého OcÚ) 

 

 

7. UKONČENIE 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia  starosta obce ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť. 

 

 

Overovateľ :            Zuzana  HERKOVÁ       

           

    Jaroslav  GUTTEN     
 

 

Zapisovateľ:       Bc. Iveta URBANOVÁ 

 

 

Starosta obce:            Boris  SEDMÁK 
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VÝPIS UZNESENÍ – 2. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 30. JANUÁR  2015  

 

Uznesenie č. 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie správu o plnení prijatého 
uznesenia. 

Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje predsedov komisií a volebné obvody  
poslancov.  

Uznesenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zástupcu starostu obce pána Jaroslava 
Guttena.  

Uznesenie č. 5/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pracovné stretnutia poslancov ako 
stretnutie všetkých poslancov. 

Uznesenie č. 6/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na 
realizáciu projektov vo výške 3.000,- €. 

Uznesenie č. 7/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje  sponzorský príspevok pre Futbalový 
oddiel na rok 2015 vo výške 9.140,- €. 

Uznesenie č. 8/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu v budove 
OcÚ pánovi Michalovi Melagovi. 

Uznesenie č. 9/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje zápis geometrického plánu číslo 3/2015 
pani Miroslave Kráľovej. 

Uznesenie č. 10/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,- € pre 
ZO SZCH v Bzovíku. 

Uznesenie č. 11/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schvaľuje vyhlásenie výberového konania na 
„Hlavného kontrolóra obce“. 
 


