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Z á p i s n i c a 
 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
28. októbra 2015  v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 

___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

Ivan DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Pavel 
MOLNÁR od 17:30, Zuzana HERKOVÁ 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ:  3 

Občania obce:  19 

Ospravedlnená:  Petra ČIAKOVÁ 

 

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 uvedený program schválili (6/6).   

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Cyril MACKOV a Ing. Peter LAZÁR 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ivan DENDIŠ 
a Zuzana HERKOVÁ. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 6. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 10. júla 2015 boli prijaté uznesenia pod 
číslom 34 až 38. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov 
k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci odsúhlasili 
kontrolu prijatých uznesení (6/6). 

  

Uznesenie č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku berie na vedomie  stanovisko Hlavného kontrolóra 
obce Bzovík Ing. Adriána MACKU k návrhu Záverečného účtu za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 35/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje záverečný účet obce Bzovík 
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 s výhradami uvedenými v stanovisku 
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Bzovík za rok 2014, ktoré je 
prílohou tohto uznesenia. 
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Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  odvod do Rezervného fondu obce 
Bzovík vo výške 21 890,62,- €. 

 

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  plán kontrolnej činnosti Hlavného 
kontrolóra obce Bzovík. 

 

Uznesenie č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  schva ľuje preplatenie elektrického sporáka pani 
Eve Bohušovej vo výške 300,- €. 

 

3. SCHVÁLENIE VZN Č. 1/2015, KTORÝM SA URČUJE ŠKOLSKÝ OBVOD PRE 
OBEC BZOVÍK 

Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných občanov o prílohách ktoré boli 
k danému všeobecnému záväznému nariadeniu doplnené. Poslanci OZ konštatovali, 
že všetky doklady sú v poriadku. Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné 
uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 39/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
1/2015 obce Bzovík, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík. 

 

4. SCHVÁLENIE VZN Č. 2/2015 O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ OBCE BZOVÍK 

Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných občanov o všeobecnom 
záväznom nariadení obce Bzovík o finančnom hospodárení. Poslanci OZ po 
rozprave schválili nasledovné uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
2/2015 o finančnom hospodárení obce Bzovík. 

 

5. SCHVÁLENIE VZN Č. 3/2015 O ZÁSADÁCH ODMEŇOVANIA POSLANCOV 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BZOVÍK 

Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných o všeobecnom záväznom 
nariadení obce o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci 
Bzovík. V danom VZN č 3/2015 sa na návrh poslanca OZ (Ing. Peter LAZÁR) vypustil 
v článku 6. bod 6. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 41/2015 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
3/2015 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík. 

6. SCHVÁLENIE VZN Č. 4/2015 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE PRÁVNICKÝM 
A FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚZEMÍ OBCE BZOVÍK 

Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných o všeobecnom záväznom 
nariadení obce o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce 
Bzovík. Poslanci OZ navrhli v článku 2 bod 1 písmeno c vypustiť slovo 
„podnikateľom“; v článku 3 bod 1 ponechať text v znení: „Dotáciu v zmysle tohto VZN 
možno poskytnúť na základe žiadosti (príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce) podanej do podateľne obecného úradu Bzovík v termíne do 30. 
novembra predchádzajúceho roka“; v článku 4 bod 1 písmeno a bude text: „a) 
Starosta obce: do výšky 100 Eur žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby alebo občianske 
združenia“. Po rozprave poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 42/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík. 

 

7. VÝMENA POZEMKOV POD RÓMSKOU OSADOU 

Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných o zámere výmeny pozemkov 
pod rómskou osadou. K tomuto bodu bol starosta obce a poslanci OZ upozornení 
hlavným kontrolórom obce Ing. Adriánom MACKOM o potrebe prijatia uznesenia 
o zámere obce Bzovík vymeniť predmetné pozemky s Urbárskym pozemkovým 
spoločenstvom Bzovík. Konkrétne uznesenie o schválení výmeny bude môcť byť 
prijaté až na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. Prílohou tejto zápisnice je aj 
mapa s vyznačením rozsahu výmeny, parcelnými číslami ktoré sú predmetom 
výmeny a výmery ktorá je predmetom výmeny, taktiež zamieňané nehnuteľnosti 
v rovnakom rozsahu informácií. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 43/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer výmeny pozemkov pod rómskou 
osadou s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bzovík. 

 

8. RÔZNE 

Starosta obce na pracovnom stretnutí s poslancami OZ dňa 20.10.2015 dostal od 
poslancov OZ návrh uznesení ktoré majú byť prijaté na tomto zasadnutí preto 
prenechal slovo členovi návrhovej komisie Ivanovi DENDIŠOVI. Pán Ivan DENDIŠ 
prečítal postupne návrhy uznesení poslancov OZ. Po rozprave prijali poslanci OZ 
nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 44/2015 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu oprávnenosti čerpania výdavkov na PHM u vozidiel vo vlastníctve obce 
Bzovík, (traktor Zetor, OV Škoda Fábia) za rok 2015. 

Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 45/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu faktúry za PHM č.DF2014/91. 

Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá pracovníkom obecného úradu 
zodpovedným za zverejňovanie dokumentov zabezpečiť zverejnenie/zverejňovanie 
všetkých zmlúv, faktúr, objednávok, všetkých platných všeobecne záväzných 
nariadení obce, rozpočtu obce, záverečného účtu obce, interných predpisov obce 
a všetkých ostatných dokumentov, ktoré v zmysle platnej legislatívy je povinná obec 
zverejňovať na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce, ktorá je dostupná 
obyvateľom obce 24 hodín denne.. 

Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 47/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu refundácie miezd pracovníkov aktivačnej činnosti spolu s kódmi zdrojov, 
ktorí boli resp. sú v pracovno-právnom vzťahu s obcou. 

Za: 5  proti: 0 zdržal sa: 1(Pavel MOLNÁR) 

 

Uznesenie č. 48/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu opodstatnenosti celkovej výšky tarifných miezd zamestnancov obecného 
úradu v rámci rozpočtu obce. 

Za: 4  proti: 0 zdržal sa: 2(Pavel MOLNÁR, Zuzana HERKOVÁ) 

 

Po vyčerpaní tohto bodu poslanec a člen návrhovej komisie Ivan DENDIŠ odovzdal 
slovo predsedovi finančnej komisie a poslancovi OZ Ing. Cyrilovi MACKOVI, ktorý 
pripravil návrh uznesenia obecného zastupiteľstva o plate starostu obce. Pán Ing. 
Cyril MACKOV informoval starostu obce, poslancov OZ a prítomných občanov 
o postupe ktorým dospel k prednesenej sume ktorá je vo výške 1700,- EUR, výpočet 
výšky platu je prílohou tejto zápisnice. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 49/2015 



 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku                                          7. zasadnutie – 28. októbra  2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom určuje 
mesačný plat starostu vo výške priemernej mzdy hospodárskeho roka x koeficient 
1,98 určený podľa počtu obyvateľov, t.j. 1 700,- € mesa čne. 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Martina FEKIAČA o odkúpenie 
pozemku pri bytovkách na ktorom má zámer postaviť polyfunkčný objekt. Pán Martin 
FEKIAČ pripravil pre poslancov OZ dva návrhy o rozsahu a výmere pozemku ktoré 
následne pred obecným zastupiteľstvom odprezentoval. Pri rozprave o odpredaji 
pozemku pán hlavný kontrolór obce Ing. Adrián MACKO pripomenul, že pri takomto 
predaji obecného majetku je potrebné postupovať podľa pravidiel Obchodnej verejnej 
súťaže ktorej podmienky určí uznesením. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 50/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje: 

a, Spôsob predaja pozemku p.č. 1999/60 o výmere 685 m2 Verejnou 
obchodnou súťažou. 

b, Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú nasledovné: 

- Minimálna cena za odpredaj pozemku v zmysle platného cenníka 
obci Bzovík  
 

- Víťazná ponuka bude vyhodnotená kritériom najvyššej predloženej 
ponuky za m2 

- Účel predaja pozemku bude výhradne na výstavbu polyfunkčného 
domu 

- Výberová komisia je určená zo všetkých poslancov OZ, starostu 
obce a hospodárky obce 

 

Starosta obce predložil poslancom obce žiadosť pani Ivany RIEVAJOVEJ 
o odkúpenie pozemku pred jej záhradou pri rodinnom dome pri ČOV.  Pani Ivana 
RIEVAJOVÁ predložila súčasne geometrický plán ktorý určuje rozsah daných 
pozemkov. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 

 

Uznesenie č. 51/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer odpredaja pozemkov  
p.č. 1697/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 145m2,  
p.č. 1700/8 orná pôda o výmere 28m2,  
p.č. 2627/3 ostatné plochy o výmere 20m2, 

podľa osobitného zreteľa pani Ivane RIEVAJOVEJ.  
 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti pána Milana MONIŠA a pána 
Romana CESNAKA o odpredaj bývalého skladu a pozemku pod ním a pre pána 
Romana CESNAKA aj pozemok priľahlý. Pre odpredaj tohto pozemku bol pripravený 
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aj znalecký posudok, v ktorom je stanovená cena aj stavby aj pozemkov na ktorých 
stavba stojí. Stavbu záujemci požadujú kúpiť na dve nezávislé časti pričom jedna 
časť pánovi Milanovi MONIŠOVI a druhá časť pánovi Romanovi CESNAKOVI. 
Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 
 

Uznesenie č. 52/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer odpredaja pozemkov a stavby pri 
bytovke č. 269 pánovi Milanovi MONIŠOVI a pánovi Romanovi CESNAKOVI za cenu 
ktorá je stanovená znaleckým posudkom. 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti na pridelenie jednoizbového bytu 
v bytovke č. 269 po predošlom nájomníkovi pánovi Štefanovi AMBROŠOVI. Žiadosť 
si podali slečna Veronika KRIŽANOVÁ, a slečna Anna FULAJTÁROVÁ. Vzhľadom 
na fakt, že slečna Veronika KRIŽANOVÁ  je občiankou Bzovíka a učiteľkou v ZŠ MŠ 
Bzovík a žiadosť prišla dátumovo skorej prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie 
(6/6): 
 

Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie jednoizbového bytu v bytovke 
č. 269 po predošlom nájomníkovi Štefanovi AMBROŠOVI slečne Veronike 
KRIŽANOVEJ. 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh smernice  č. 1/2015 o zásadách tvorby 
a čerpania fondov opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce Bzovík. 
Poslanec OZ Ing. Peter LAZÁR poznamenal, že v smernici č.1/2015 čl. 3 ods. 7 je 
potrebné ukončiť bod nasledovne: „hradí nájomca z vlastných zdrojov.“. 
Pokračovanie smernice bolo odcitované prílohy zákona č. 87/1995 Z. z. ktorá sa zo 
smernica vypúšťa, konkrétne boli spomínané niektoré drobné opravy ktoré si hradí 
nájomca sám. Poslanci OZ sa dohodli, že smernica sa bude odvolávať na tento 
zákon s tým, že bude rešpektovať všetky drobné opravy ktoré sú prílohou zákona 
a nie len niektoré z nich. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné uznesenie (6/6): 
 

Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje smernicu č. 1/2015 o zásadách tvorby 
a čerpania fondov opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce Bzovík. 

 

9. DISKUSIA  

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ navrhol opätovne riešiť prechody pre chodcov pri ZŠ MŠ 
Bzovík a pri reštaurácii. Starosta obce informoval, že začne jednanie s majiteľom 
pozemku pri škole teda Rímsko-katolíckou cirkvou o možnosti vybudovania chodníka 
na ich pozemku. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval či nie je možné vyčistiť priestor pri 
obecných garážach pri cintoríne nakoľko je tam navezený stavebný odpad. Starosta 
obce pri tomto informoval poslancov OZ a verejnosť, že obec Bzovík získala finančné 
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prostriedky na odstránenie čiernych skládok z Environmentálneho fondu a tento 
nezákonne umiestnený odpad bude v rámci tejto dotácie zneškodnený. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ informoval starostu obce a poslancov OZ o potrebe 
opravy kanalizačnej šachty na novej ulici pri pánovi MICIŠINOVI. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ predložil návrh o pridelenie finančného príspevku pre 
novovzniknutý klub stolného tenisu. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby tento 
príspevok ako aj ostatné príspevky a iné záležitosti týkajúce sa rozpočtu boli najskôr 
predmetom pri pracovnom stretnutí kde budú prítomní poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce, hospodárka obce a starosta obce. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ informoval poslancov OZ, starostu obce a prítomných 
o vybavení sponzorského príspevku. Príspevok je na vyčistenie kamenného 
podstavca na ktorom bola umiestnená socha Sv. Jána Nepomuckého. Starosta obce 
prisľúbil, že predmetný podstavec dá previesť do spoločnosti Mramor v Krupine kde 
ho bezplatne vyčistia. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval kedy môžu začať čistiace práce na potoku. 
Starosta obce informoval, že povodie Hrona ako správca toku je oboznámený so 
situáciou a pripúšťajú možnosť, že čistiace práce môžu byť začaté ešte na jeseň roku 
2015. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval o spracovaní projektu na vykurovanie 
školských budov. Starosta obce informoval o doručení projektu vykurovania avšak 
bol poslaný na prerobenie nakoľko v projekte chýbala rekonštrukcia vonkajšie plášťa 
budov a striech. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval o zámeroch obce ohľadom starého 
kultúrneho domu. Nakoľko občania obce zaznamenali vykonávanie meracích prác 
v okolí kultúrneho domu, pričom poslanci OZ nemajú vedomosť o týchto aktivitách.   

Starosta obce informoval o pripravení a poslaní žiadosti na Environmentálny fond 
o dotáciu na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Bzovíku. Súčasťou rekonštrukcie by 
malo byť: rekonštrukcia vykurovania, zateplenie, výmena podláh, výmena okien 
a dverí a výmena strešnej krytiny.  

 

Poslanec OZ Ing. Peter LAZÁR sa informoval o možnosti demontovania starého 
verejného rozhlasu. Pán poslanec navrhol aby starý verejný rozhlas bol 
demontovaný formou ktorá má na to spĺňa všetky odborné predpoklady. Starosta 
obce sa zaviazal pripraviť ponuky od spoločností ktoré by takýto typ prác vedeli 
dodať. 

 

Poslanec OZ Ing. Peter LAZÁR sa informoval ohľadom predaja dreva ktoré bolo 
určené na predaj dôchodcom ktorý žijú sami a majú sťažené možnosti na získanie 
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palivového dreva. Starosta obce informoval prítomných, že predaj palivového dreva 
sa riadi prijatým uznesením a postupuje sa podľa dátumu doručenia žiadosti 
o odkúpenie palivového dreva. 

 

Poslankyňa OZ Zuzana HERKOVÁ sa informovala ohľadom možnosti dobudovania 
verejného osvetlenia do časti Dolný majer nakoľko sa v poslednom období začína 
s výstavbou rodinných domov práve v tejto lokalite. Starosta obce informoval, že 
dobudovania verejného osvetlenia bude predmetom najbližšieho pracovného 
stretnutia poslancov OZ a starostu obce na ktoré budú pripravené materiály 
o dobudovaní. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval o zámere obecného úradu zriadiť kultúrne 
podujatie s názvom „Mikuláš pre deti“. V minulom roku bolo podujatie zorganizované 
v rámci kultúrneho podujatia Vianočné trhy ktoré sa ale konalo neskôr ako samotný 
Mikuláš, preto poslanec navrhol či by nebolo lepšie urobiť toto kultúrne podujatie 
v dátume ktorý je bližšie k samotnému sviatku Sv. Mikuláša teda 6.12.. Poslanci OZ 
a starosta obce nemali výhrady k danému návrhu. 

 

Poslanec OZ Ivan DENDIŠ sa informoval či obyvatelia bytovky č. 275 majú všetci 
trvalý pobyt v obci Bzovík. Pani Iveta URBANOVÁ informovala pána poslanca, že nie 
všetci nájomníci majú trvalý pobyt. 

 

Pani Božena VLKOVÁ žiadala vyčistiť okolie kultúrneho domu ktoré je znečistené 
cigaretovými ohorkami a iným odpadom ktorý ako poznamenala vzniká od členov 
stolnotenisového klubu. Starosta obce súhlasil, že dané územie bude vyčistené 
a budú podniknuté kroky aby sa podobnému znečisťovaniu zamedzilo. 

 

Pani Eva BOHUŠOVÁ, nájomníčka jednoizbového bytu v bytovom dome č. 269 sa 
informovala o trojizbovom byte v tomto bytovom dome, ktorý sa má uvoľniť a ona by 
ho chcela vymeniť nakoľko žije s priateľom a dospievajúcim synom a potrebujú viac 
priestoru, konkrétne žiada byt po rodine ŠUFLIARSKEJ, ktorý sa má uvoľniť 
k 30.11.2015. Starosta obce oboznámil prítomných, že žiadosti o pridelenie 
trojizbového bytu budú predmetom nasledujúceho obecného zastupiteľstva.  

 

10. ZÁVER 

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

 

Overovateľ :  Ing. Cyril MACKOV, v.r. 

             

Ing. Peter LAZÁR, v.r. 
 

 

Zapisovateľ:   Margita JUCHOVÁ, v.r. 
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Starosta obce: Boris  SEDMÁK 

 

 

 
VÝPIS UZNESENÍ – 7. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 28. OKTÓBRA  2015 
 
Uznesenie č. 39/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
1/2015 obce Bzovík, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík. 
 
Uznesenie č. 40/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
2/2015 o finančnom hospodárení obce Bzovík. 
 
Uznesenie č. 41/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
3/2015 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík. 
 
Uznesenie č. 42/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík. 
 
Uznesenie č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer výmeny pozemkov pod rómskou 
osadou s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bzovík. 
 
Uznesenie č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu oprávnenosti čerpania výdavkov na PHM u vozidiel vo vlastníctve obce 
Bzovík, (traktor Zetor, OV Škoda Fábia) za rok 2015. 
Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu faktúry za PHM č.DF2014/91. 
Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 46/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá pracovníkom obecného úradu 
zodpovedným za zverejňovanie dokumentov zabezpečiť zverejnenie/zverejňovanie 
všetkých zmlúv, faktúr, objednávok, všetkých platných všeobecne záväzných 
nariadení obce, rozpočtu obce, záverečného účtu obce, interných predpisov obce 
a všetkých ostatných dokumentov, ktoré v zmysle platnej legislatívy je povinná obec 
zverejňovať na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce, ktorá je dostupná 
obyvateľom obce 24 hodín denne.. 
Za: 6  proti: 0 zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu refundácie miezd pracovníkov aktivačnej činnosti spolu s kódmi zdrojov, 
ktorí boli resp. Sú v pracovno-právnom vzťahu s obcou. 
Za: 5  proti: 0 zdržal sa: 1(Pavel MOLNÁR) 
 
 
 
 
Uznesenie č. 48/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku ukladá hlavnému kontrolórovi obce Bzovík vykonať 
kontrolu opodstatnenosti celkovej výšky tarifných miezd zamestnancov obecného 
úradu v rámci rozpočtu obce. 
Za: 4  proti: 0 zdržal sa: 2(Pavel MOLNÁR, Zuzana HERKOVÁ) 
 
Uznesenie č. 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom určuje 
mesačný plat starostu vo výške priemernej mzdy hospodárskeho roka x koeficient 
1,98 určený podľa počtu obyvateľov, t.j. 1 700,- € mesa čne. 
 
Uznesenie č. 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje: 

a, Spôsob predaja pozemku p.č. 1999/60 o výmere 685 m2 Verejnou 
obchodnou súťažou. 

b, Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú nasledovné: 
- Minimálna cena za odpredaj pozemku v zmysle platného cenníka 

obci Bzovík 
- Víťazná ponuka bude vyhodnotená kritériom najvyššej predloženej 

ponuky za m2 
- Účel predaja pozemku bude výhradne na výstavbu polyfunkčného 

domu 
- Výberová komisia je určená z všetkých poslancov OZ, starostu obce 

a hospodárky obce 
 
Uznesenie č. 51/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer odpredaja pozemkov  

p.č. 1697/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 145m2,  
p.č. 1700/8 orná pôda o výmere 28m2,  
p.č. 2627/3 ostatné plochy o výmere 20m2, 

podľa osobitného zreteľa pani Ivane RIEVAJOVEJ.  
 
Uznesenie č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje zámer odpredaja pozemkov a stavby pri 
bytovke č. 269 pánovi Milanovi MONIŠOVI a pánovi Romanovi CESNAKOVI za cenu 
ktorá je stanovená znaleckým posudkom. 
 
Uznesenie č. 53/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje pridelenie jednoizbového bytu v bytovke 
č. 269 po predošlom nájomníkovi Štefanovi AMBROŠOVI slečne Veronike 
KRIŽANOVEJ. 
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Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje smernicu č. 1/2015 o zásadách tvorby 
a čerpania fondov opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce Bzovík. 

 
 


