
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                             5. zasadnutie - 26. júna  2015 
 

Z á p i s n i c a 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
26. júna 2015  v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril 
MACKOV, Pavel MOLNÁR 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ:  4 

Občania obce:  21 

 

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 zmenili, nakoľko 
nesúhlasili s bodom 3 a 4, bod 3 Správa Hlavného kontrolóra obce, ktorá na 
zastupiteľstvo nebola ešte pripravená a bod 4. schválenie záverečného účtu ktorý bol 
pozmenený na prerokovanie záverečného účtu. Taktiež poslanci obecného 
zastupiteľstva na návrh poslanca Ing. LAZÁRA doplnili bod „Prejednanie zápisnice 
z tretieho obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. marca 2015. Po opravení 
poslanci uvedený program schválili (6/6).   

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolený: Jaroslav GUTTEN, Pavel MOLNÁR. 

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 4. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 26. júna 2015 bolo prijaté uznesenie 
pod číslom 22. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov 
k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci odsúhlasili 
kontrolu prijatého uznesenia (6/6). 

  

Uznesenie č. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku za  
a, berie na vedomie voľbu Hlavného kontrolóra obce Bzovík. 
b, konštatuje, že na základe výsledkov voľby Hlavného kontrolóra obce Bzovík, bol 
Ing. Adrián MACKO zvolený do funkcie Hlavného kontrolóra na obdobie rokov 2015 
až 2021, 
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a poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom 23. júna 2015. 

 

3. PREROKOVANIE ZÁVERČNÉHO ÚČTU OBCE 

Nakoľko tento bod bol pozmenený poslancami OZ, Starosta obce otvoril rozpravu 
k záverečnému účtu. Po rozprave a prednesení pripomienok sa poslanci OZ, starosta 
obce, hlavný kontrolór obce a hospodárka obce dohodli na stretnutí dňa 6.7.2015 
kde bude záverečný účet obce znovu upravený a skontrolovaný aj po stránke 
pripomienok zo strany poslancov OZ. 

 

4. SCHVÁLENIE ŠKOLSKÝCH OBVODOV 

Starosta obce predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia na schválenie 
školských obvodov. Poslanci OZ pripomienkovali, že predmetný návrh VZN im nebol 
v dostatočnom predstihu doručený (Ing. LAZÁR), teda bude potrebné návrh poslať 
opäť poslancom OZ na preštudovanie. Taktiež sa poslanci OZ vyjadrili, že pred 
prijatím VZN je potrebné podpísať s obcami ktoré prejavili záujem patriť do školského 
obvodu ZŠ a MŠ Bzovík dohodu o školských obvodoch a taktiež aby obce pripravili 
uznesenie z obecného zastupiteľstva, že žiadajú o zaradenie do predmetného 
školského obvodu. 

 

5. PREJEDNANIE ZÁPISNICE Z TRETIEHO OBECNÉHO ZASTUP ITEĽSTVA 

Starosta vyzval overovateľa zápisnice z predmetného zastupiteľstva Ivana DENDIŠA  
aby predniesol námietky voči zápisnici. Poslanec Ivan DENDIŠ prenechal slovo 
poslancovi Ing. Petrovi LAZÁROVI ktorý predložil zoznam námietok ktorý tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Po rozprave poslanci OZ súhlasili s riešením nezrovnalostí 
v predmetnej zápisnici spôsobom zvukovej nahrávky, teda poverili starostu obce aby 
do najbližšieho obecného zastupiteľstva zadovážil diktafón. Poslanec Ing. LAZÁR 
taktiež predniesol námietku voči uzneseniu č. 14/2015 a jeho prílohe (rozpočtové 
opatrenie 1/2015) nakoľko toto rozpočtové opatrenie nebolo spracované v súlade 
s poslancami OZ odsúhlasenými bodmi. Po rozprave poslanci OZ prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  r u š í  uznesenie č. 14/2015 prijaté na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.marca 2015 v obci Bzovík ktorého prílohu 
tvorí rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

6. RÔZNE 

Starosta obce informoval o žiadosti pani Rievajovej o odkúpenie pozemku pred jej 
vstupom na pozemok. Poslanci OZ po rozprave rozhodli o posunutí žiadosti do 
stavebnej komisie ktorá žiadosť prešetrí miestnym šetrením na tvare miesta. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Romana Cesnaka a pána Milana Moniša 
o odkúpenie skladu pri bytovke č.269. Poslanci OZ po rozprave rozhodli o posunutí 
žiadosti do stavebnej komisie kde jej členovia žiadosť posúdia a následne pri 
najbližšom obecnom zastupiteľstve rozhodnú o žiadosti taktiež zaviazali starostu 
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obce aby do najbližšieho obecného zastupiteľstva zadovážil znalecký posudok na 
predmetné nehnuteľnosti. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti nájomníkov bytov v bytovke č. 269 a 275 
o stavbu garáži v okolí dotknutých bytoviek. Taktiež o žiadosti nájomníkov bytov 
bytovky 269 o riešenie havarijného technického stavu budovy. Poslanci po rozprave 
rozhodli, že k veci výstavbe garáží zorganizuje stretnutie so žiadateľmi na tvare 
miesta kde sa zhodnotia možnosti na výstavbu garáží a na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Termín stretnutia sa určil na 29.06.2015. Taktiež poslanci 
OZ rozhodli, že nájomníci bytovky č. 269 budú pozvaní na stretnutie dňa 30.06.2015 
kde sa bude rokovať o podrobných možnostiach riešenia vzniknutého stavu. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Martina Fekiača o stanovisko k výstavbe 
multifunkčného domu v priestoroch medzi bytovkami. Poslanci OZ rozhodli, že pán 
Martin Fekiač bude pozvaný na stretnutie dňa 29.06.2015 spolu s nájomníkmi 
bytoviek 269 a 275, nakoľko sa jedná približne o to samé územie poslanci rozhodli, 
že je vhodné aby sa pán Fekiač stretnutia zúčastnil. 

 

Starosta obce informoval o petícii ktorá bola doručená na obecný úrad v Bzovíku. 
Petícia je spísaná prevažne občanmi ktorý bývajú v bytovkách č.275, 145, 146, 147, 
144, 269, 143 za účelom zriadenia autobusovej zastávky Bzovík – bytovky v oboch 
smeroch. Starosta obce informoval občanov ktorý petíciu spisovali, že obec Bzovík 
musí dať vypracovať štúdiu územia kde by mala zastávka stáť a následne osloviť 
dotknuté inštitúciu a požiadať o vyjadrenie k zámeru výstavby, konkrétne: 
BBRSC(Banskobystrická regionálna správa ciest) a Dopravný inšpektorát OR PZ vo 
Zvolene. Po vyjadrení vyššie uvedených inštitúcií bude možné spracovať konečnú 
projektovú dokumentáciu a začať s výstavbou. O ďalšom postupe bude občanov 
informovať starosta obce. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Milana Viciana o vybudovanie prestrešenia 
balkóna v bytovke 269. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku súhlasí  s vybudovaním prestrešenia balkónu bytu 
pána Milana Viciana v bytovke 269. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Jána Cesnaka a pani Ireny Cesnakovej 
o odkúpenie pozemku pod garážou a pozemku prístupovej cesty ku garáži parcelné 
čísla: 1983/17 a 1983/18. Poslanci po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje predaj pozemku p.č. 1983/17 a 1983/18 
evidované katastrálnym odborom Krupina vedených na LV č. 525, pánovi Jánovi 
Cesnakovi a pani Irene Cesnakovej. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Mareka Kotrucha o odstránenie železného 
stĺpa bývalého obecného rozhlasu ktorý sa nachádza v záhrade žiadateľa. Poslanci 
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OZ po rozprave a návrhu poslanca Ing. LAZÁRA rozhodli, že k odstráneniu stĺpov 
starého obecného rozhlasu je potrebné dohodnúť sa s vlastníkmi pozemkov na 
povolení vstupu na ich pozemky na ktorých sú umiestnené predmetné stĺpy a stĺpy 
odstrániť prostredníctvom obce.  

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Jána Alemana o odstránenie nenosnej 
priečky v byte bytovky č. 269. Poslanci OZ po rozprave a na základe vyjadrenia 
statika, že sa jedná o nenosnú priečku prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku povo ľuje vybúranie nenosnej priečky v byte Jána 
Alemana v bytovke č. 269. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti o zriadenie kancelárie pre občianske združenie 
Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo v priestoroch bývalej 
Zubnej ambulancie. Starosta obce predniesol návrh nakoľko v záujme obce je aby sa 
zubná ambulancia obnovila, že v prípade záujmu o znovuzriadenie zubnej 
ambulancie bude kancelária MAS Hontiansko – Novohradského partnerstva 
premiestnená. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje prenájom kancelárskych priestorov 
bývalej zubnej ambulancie o výmere 54,63 m2 za cenu 272,03 € mimo nákladov na 
energie ročne s podmienkou, že v prípade záujmu zubného lekára o zriadenie zubnej 
ambulancie budú priestory uvoľnené. Výška nájomného bola prebraná z poslednej 
nájomnej zmluvy. 

 

Starosta obce informoval o potrebe dobudovania obecného rozhlasu v lokalitách 
Majer – pri Štrbovi Jánovi a Veľká strana – pri pánovi Raniakovi. Poslanec OZ Ing. 
LAZÁR poznamenal, že je potrebné použiť staré rozhlasové amplióny a dobudovať 
rozhlas prostredníctvom nich, čím by sa cena znížila. Poslanci OZ po rozprave prijali 
nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje dobudovanie obecného rozhlasu 
v lokalitách Majer a Veľká strana. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Matúša Dlhopolca o sponzorský príspevok 
na podujatie Alternatívne leto 2015. Pán Dlhopolec požadoval sumu 5000 € na 
základe, že súčasťou podujatia budú aj oslavy 880. výročia obce Bzovík, poslanec 
OZ Ing. MACKOV poznamenal, že výška príspevku je príliš vysoká a vyjadril sa, že 
nesúhlasí so spojením podujatia s oslavami obce nakoľko ide o dve odlišné 
podujatia. Poslanec OZ p. MOLNÁR sa vyjadril, že nesúhlasí s výškou sponzorského 
príspevku nakoľko obec musí prihliadať aj na iné situácie ktoré môžu vzniknúť a budú 
vyžadovať finančné prostriedky. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (5/6 zdržal sa p. MOLNÁR) 
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Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje sponzorský príspevok na podujatie 
Alternatívne leto 2015 vo výške 2000€. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti riaditeľky ZŠ a MŠ v Bzovíkú Mgr. Anny 
Kollárovej o súhlas so zriadením ďalšej špeciálnej triedy pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku súhlasí so zriadením ďalšej špeciálnej triedy so 
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 

 

Starosta obce informoval o potrebe schváliť cenu predaja palivového dreva, ktoré 
bolo zhromaždené z jarného čistenia okolo zámku a popri hlavných cestách. K veci 
sa vyjadril poslanec p. GUTTEN ktorý potvrdil cenu predaja u štátnych lesov ktorá je 
na úrovni cca 11€/priestorový meter. Poslanec Ing. LAZÁR poznamenal, že pri 
predaji predmetného palivového dreva je potrebné uprednostniť občanov 
v dôchodkovom veku pre ktorých je náročnejšie obstaranie palivového dreva. 
Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 31/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje cenu za predaj palivového dreva vo 
výške 11€/priestorový meter, s podmienkou, že uprednostnený budú občania 
v dôchodkovom veku žijúci osamote a majú znevýhodnené možnosti na zaobstaranie 
palivového dreva. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti klubu dôchodcov o sponzorský príspevok na 
cestu do Maďarska na podujatie Dni Slovákov v Maďarsku v obci Telekgerendáš vo 
výške 800 € na cestovné náklady. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

Uznesenie č. 32/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje sponzorský príspevok Klubu dôchodcom 
na cestu do Maďarska na podujatie Dni Slovákov v Maďarsku vo výške 800 € na 
cestovné náklady. 

 

Poslanec Jaroslav GUTTEN predniesol návrh na schválenie ďalšej osoby ktorá by 
v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu starostu mohla vykonávať úradné 
obrady (sobáš, pohrebné obrady). Poslanec Jaroslav GUTTEN navrhol na túto 
funkciu poslanca Ing. Cyrila MACKOVA. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (4/6 proti Ing. Cyril MACKOV, Pavel MOLNÁR) 

Uznesenie č. 33/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje ďalšieho povereného poslanca ktorý 
môže vykonávať v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu funkciu sobášiaceho 
vykonávať pohrebné obrady Ing. Cyrila MACKOVA. 
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7.DISKUSIA 

Starosta obce informoval verejnosť a poslancov OZ o schválení dotácie na 
archeologický výskum v priestoroch bývalého kláštora Premonštrátov vo výške 15 
000 € od VÚC. Taktiež informoval verejnosť a poslancov OZ o schválení dotácie 
z Ministerstva Kultúry v rámci programu Obnov si svoj dom vo výške 15 000 € na 
rekonštrukciu zvislých a vodorovných konštrukcií Opevneného kláštora Bzovík. 
V rámci dotácie z VÚC bude vypísané výberové konanie na dodávateľa 
archeologického výskumu. 

 

Poslanec OZ Ing. LAZÁR sa informoval v akom štádiu je výkup pozemkov po 
futbalovým ihriskom a na verejnom priestranstve pri bytovkách. Starosta obce 
poznamenal, že vzhľadom na výmeru futbalového ihriska a tenisových kurtov (cca 
2ha) je potrebné určiť kúpnu cenu a taktiež pripraviť financovanie výkupu. 

 

Poslanec OZ p. GUTTEN poznamenal, že je potrebné opraviť dažďovú vpusť na 
novej ulici pri p. Fabianovej nakoľko je opäť rozbitá. 

 

Poslankyňa OZ p. ČIAKOVÁ poznamenala, že chodník popod telocvičňu je v zlom 
technickom stave a je potrebné ho zrekonštruovať. 

 

Poslanec OZ p. DENDIŠ poznamenal, že je potrebné v cintoríne vybudovať podestu 
pod vodovodným kohútikom v mieste kde si občania chodia po vodu na kvety. 

 

Poslanec OZ p. DENDIŠ poznamenal, že je potrebné opraviť chodník pri pánovi 
Donovalovi na Veľkej strane, konkrétne doloženie a výmena betónových tvárnic. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovanej rekonštrukcii schodišťa do ZŠ 
a MŠ Bzovík v období letných prázdnin (júl – august 2015) nakoľko sú na túto 
rekonštrukciu pracovné odborné kapacity. 

 

4.ZÁVER 

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

 

 

Overovateľ :  Jaroslav GUTTEN                 

Pavel MOLNÁR     

 

Zapisovateľ:   Anna BABIAKOVÁ 

 

Starosta obce: Boris  SEDMÁK 
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VÝPIS UZNESENÍ –5. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 26. JÚN  2015 

 

Uznesenie č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  r u š í  uznesenie č. 14/2015 prijaté na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.marca 2015 v obci Bzovík ktorého prílohu 
tvorí rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

Uznesenie č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku súhlasí s vybudovaním s prestrešenia balkónu bytu 
pána Milana Viciana v bytovke 269. 

 

Uznesenie č. 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje predaj pozemku p.č. 1983/17 a 1983/18 
evidované katastrálnym odborom Krupina vedených na LV č. 525, pánovi Jánovi 
Cesnakovi a pani Irene Cesnakovej. 

 

Uznesenie č. 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku povo ľuje vybúranie nenosnej priečky v byte Jána 
Alemana v bytovke č. 269. 

 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje prenájom kancelárskych priestorov 
bývalej zubnej ambulancie o výmere 54,63 m2 za cenu 272,03 € mimo nákladov na 
energie ročne s podmienkou, že v prípade záujmu zubného lekára o zriadenie zubnej 
ambulancie budú priestory uvoľnené. Výška nájomného bola prebraná z poslednej 
nájomnej zmluvy. 

 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje dobudovanie obecného rozhlasu 
v lokalitách Majer a Veľká strana. 

 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje sponzorský príspevok na podujatie 
Alternatívne leto 2015 vo výške 2000€. 

 

Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku súhlasí so zriadením ďalšej špeciálnej triedy so 
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 
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Uznesenie č. 31/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje cenu za predaj palivového dreva vo 
výške 11€/priestorový meter, s podmienkou, že uprednostnený budú občania 
v dôchodkovom veku žijúci osamote a majú znevýhodnené možnosti na zaobstaranie 
palivového dreva. 

 

Uznesenie č. 32/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje sponzorský príspevok Klubu dôchodcom 
na cestu do Maďarska na podujatie Dni Slovákov v Maďarsku vo výške 800 € na 
cestovné náklady. 

 

Uznesenie č. 33/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje ďalšieho povereného poslanca ktorý 
môže vykonávať v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu funkciu sobášiaceho 
vykonávať pohrebné obrady Ing. Cyrila MACKOVA. 

 


