
 
Z á p i s n i c a 

 
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa 

15. januára 2016  v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:  

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

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ: 3 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Adrián MACKO 

Občania obce: 6 

 

1. 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 7, čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia, v ktorom bol vymenený bod 3 s bodom 4. Po 
opravení programu poslanci uvedený program schválili (7/7). 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Zuzana  HERKOVÁ, Jaroslav GUTTEN 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Petra ČIAKOVÁ, 
Ivan DENDIŠ 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 8. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15. decembra 2015 boli prijaté 
uznesenia pod číslom 55 až 74. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval 
poslancov k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Navrhli na zrušenie uznesenia 
číslo 65/2015 a uznesenie číslo 72/2015. Doplnili sa uznesenia číslo 67, 68,69/2015 
o text, ktorého sa kontrola HK dotkla. Na záver tohto bodu poslanci vzali na vedomie  
kontrolu prijatých uznesení. 

 
Uznesenie č. 55/2015  pre rozpo čtové opatrenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 4/2015 
(7/7). 
 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  po doplnení všeobecné záväzné 
nariadenie č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti (7/7). 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje  po doplnení všeobecné záväzné 
nariadenie č. 6/2015 o poplatku za komunálny odpad (7/7). 

 

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 
7/2015 o číslovaní stavieb (7/7). 

 

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku schva ľuje po doplnení všeobecné záväzné 
nariadenie č. 8/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom (7/7). 

 
Uznesenie číslo 60/2015 o zrušení uznesenia č. 108/2008  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  r u š í  uznesenie č. 108/2008 zo dňa 
15.12.2008 (7/7). 
 
Uznesenie číslo 61/2015 o zrušení uznesenia č. 50/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  r u š í  uznesenie č. 50/2015 ktorým bola na 
odpredaj pozemku pri bytovkách použitá verejná obchodná súťaž z dôvodu zmeny 
spôsobu predaja (7/7).  
 
Uznesenie číslo 62/2015 o odpredaji obecného pozemku v časti pri bytovkách  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja pozemku p.č. 
1999/60 o výmere 685 m2 priamym predajom za cenu najmenej 4,30 €/m2 , znalecký 
posudok vyhotovený znalcom Ing. Petrom Puškárom na základe geometrického 
plánu č. 189/2015 vyhotoveného spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o. plus poplatky za 
znalecký posudok a geometrický plán (6/7, proti Ing. Lazár).  
 
Uznesenie číslo 63/2015 o odpredaji pozemku pánovi Milanovi Mo nišovi 
a pánovi Romanovi Cesnakovi  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku: 
 p. č. 1999/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 – Milanovi 
Monišovi 
 p. č. 1999/58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 – Romanovi 
Cesnakovi 
 p. č. 1999/59 zastavené plochy a nádvoria o výmere 9 m2 – Romanovi 
Cesnakovi 
za cenu 4,30 € za m²,  plus poplatky za znalecký posudok č. 282/2015 vyhotovený 
znalcom Ing. Petrom Puškárom a poplatok za geometrický plán. (7/7) 
 
 

Uznesenie číslo 64/2015 o zámere na rekonštrukciu bytového dom u č. 269 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer na rekonštrukciu obecnej 
bytovky č. 269, pomocou úveru od komerčnej banky /7/7). 
 



 
Uznesenie číslo 65/2015 o objednaní externého verejného obstar ávateľa na 
výber dodávate ľa stavebných prác na rekonštrukcii obecnej bytovky č. 269. 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer objednania verejného 
obstarávateľa na výber dodávateľa na stavebné práce pri rekonštrukcii obecnej 
bytovky č. 269 (7/7). 
Uznesenie číslo 66/2015 o kontrole HK.  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík   b e r i e  n a  v e d o m i e  správu hlavného 
kontrolóra obce Bzovík o kontrole miezd zamestnancov OcÚ(7/7). 
 
Uznesenie číslo 67/2015 o kontrole HK.  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík   b e r i e  n a  v e d o m i e  správu hlavného 
kontrolóra obce Bzovík o kontrole miezd aktivačných pracovníkov na OcÚ. (7/7). 
 
Uznesenie číslo 68/2015 o kontrole HK.  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík   b e r i e  n a  v e d o m i e  správu hlavného 
kontrolóra obce Bzovík kontrola faktúry číslo DF 2114/91.(7/7). 
 
Uznesenie číslo 69/2015 pre pridelenie bytu v bytovke č. 269 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  na základe tajného hlasovania 
bytovej komisie pridelenie 3izbového bytu v bytovke č. 269, byt po rodine Šufliarskej 
pani Eve Bohušovej (7/7). 
 
Uznesenie číslo 70/2015 pre pridelenie bytu v bytovke č. 269 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  na základe tajného hlasovania 
bytovej komisie pridelenie 1izbového bytu v bytovke č. 269, byt po rodine Bohušovej 
pani Mgr. Márií Herkove j (7/7.) 
 
Uznesenie číslo 71/2015 pre pridelenie bytu v bytovke č. 275 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  na základe tajného hlasovania 
bytovej komisie pridelenie 3izbového bytu v bytovke č. 275, byt po rodine Petákovej 
Mgr. Dušanovi Slanému (7/7). 
 
Uznesenie číslo 72/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík   n e s c h v a ľ u j e  preplatenie celej sumy za 
elektrický sporák  
(za 1, proti 5 a zdržal sa 1).  
 
Uznesenie číslo 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja pozemku pri 
bytovke 269, ktorý bude určený na výstavbu dvoch garáží. Odpredaj rodine 
Vicanovej a rodine Krajčovej podľa osobitného zreteľa (7/7). 
 
Uznesenie číslo 74/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer vytvorenia 4 
rezidenčných parkovacích miest a následný prenájom pre obyvateľov bytovky č. 7, 
Bzovík č. 144, podľa osobitného zreteľa (7/7). 

 

 

 



 

3. SCHVÁLENIE ROZPOČTU PRE ROK 2016 

 

V rámci diskusie k predloženému rozpočtu navrhli poslanci navýšiť položku vklad do 
fondov opráv 16 BJ – 269 o sumu 770 + 800 € a položku vklad do fondu opráv 16 BJ 
– 275 o sumu 3100 €.   
Po oboznámení sa s pripraveným rozpočtom obce Bzovík pre rok 2016 a následnej 
rozprave prijali poslanci obecného zastupiteľstva obce Bzovík nasledovné uznesenie: 
A zároveň znížiť položku prebytok rozpočtu na sumu 30 914, 39€.  

Uznesenie č. 75/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku: 
a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce k predloženému rozpočtu 
b) schva ľuje  položkovitú formu rozpočtu obce Bzovík na rok 2016  
c) schva ľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2016 
d) schva ľuje rozpočet obce na rok 2016  
e) berie na vedomie rozpočet obce na rok 2017 - 2018   

(7/7) 

4. SCHVÁLENIE VZN Č. 1/2016O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ 
OBCE BZOVÍK 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom VZN č. 1/2016, 
o financovaní originálnych kompetencií obce Bzovík a následnej rozprave prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie číslo 76/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  návrh VZN č. 1/2016 
o financovaní originálnych kompetencií obce Bzovík (7/7). 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom Dodatku číslo 1 k 
VZN č. 6/2014, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec. V článku 5 príspevok za 
pobyt v telocvični sa dopĺňa bod 4 OZ môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť 
o znížení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
v Telocvični, na základe písomnej žiadosti týkajúcej sa žiakov ZŠ a detí MŠ. 
V uznesení OZ sa uvedie výška príslušného poplatku, doba platnosti zníženého 
poplatku,, meno resp. názov žiadateľa. 
 
Uznesenie číslo 77/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  Dodatok číslo 1 k VZN č. 
6/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec  Bzovík (7/7). 
 

5. RÔZNE 
Starosta obce oboznámil poslancov so uzneseniami, ktoré boli navrhnuté na  
zrušenie a poslanci po oprave prijali nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie číslo 78/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík  s ch v a ľ u j e  zámer objednania verejného 
obstarávateľa na výber dodávateľa na stavebné práce pri rekonštrukcii obecnej 
bytovky č. 269 do výšky 1.000,- € (7/7). 



 
Uznesenie číslo 79/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík   s c h v a ľ u j e  preplatenie celej sumy za 
elektrický sporák pani Terézií Vicianovej (5/2). 
 
Starosta obce predložil žiadosť pána Martina Fekiača na odkúpenie pozemku parcela 
číslo 1999/60 o rozlohe 685 m² v cene 4,30 € za m². 
 
Uznesenie číslo 80/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku parcela 
číslo 1999/60 o rozlohe 685 m² v cene 4,30 € za m² pánovi Martinovi Fekiačovi. (6/7  
zdržal sa hlasovania Ing. Lazár). 
 
Hlavný kontrolór obce Bzovík predložil poslancom plán kontrol na 1. polrok 2016. 
Poslanci sa informovali nad rámec kontrol, ktoré môžu oni požiadať HK o vykonanie. 
Po rozprave prijali uvedené uznesenie:   
 
Uznesenie číslo 81/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  plán kontrol HK v obci Bzovík 
na 1. polrok 2016. (7/7). 
 
17.10 hod. odišla pani Zuzana Herková. 
 
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia ktorý sa týka hlasového záznamu 
obecného zastupiteľstva konkrétne na zakúpenie diktafónu na ktorý sa bude záznam 
z rokovania OZ zaznamenávať a jeho archivácia bude na obecnom úrade Bzovík. Po 
rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie číslo 82/2016 
a,  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  zaznamenávanie zvukového 
záznamu rokovania OZ a jeho archiváciu na obecnom úrade Bzovík. (6/7 
nehlasovala p. Herková, ktorá počas rokovania OZ musela odísť.) 
 
b,  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  nákup záznamového 
zariadenia na nahrávanie zvukového záznamu z rokovania obecného 
zastupiteľstva(6/7 nehlasovala p. Herková, ktorá počas rokovania OZ musela odísť.) 
 
 

6. DISKUSIA 
 

Ing. Lazár  požadoval zverejňovanie dokumentov obce, ktoré sa zverejňovať majú:  

- rozpočet za rok 2015 
- zápisnica OZ 31. marec 2015 
- objednávky 
- odoslané faktúry 
- ukončené verejné obstarávania 

 

 



 

 

Jaroslav Gutten  predniesol plán stavebnej komisie: 

- chodník bezbariérový 
- výstavba chodníka pri kostole – starosta obce informoval, že k uvedenému 

musí byť bezpečnostný projekt kde pozve Ing. Kordíka, na uvedené stretnutie 
chce byť prítomná aj stavebná komisia, starosta si žiadal byť tiež na stretnutí 
stavebnej komisie 

- oprava chodníka pod telocvičňou 
- čistenie rigolov  minimálne 2x ročne po celej dedine 

 

Ivan Dendiš  sa informoval: 

- poďakoval OÚ za súčinnosť pri organizovaní stolnotenisového turnaja 
(príprava sály a finančný príspevok)  

- zamkýnanie cintorína 
- ozvučenie DS – osloviť pána farára 
- čistenie potoka Povodie Hrona – starosta informoval, že žiadosť bola zaslaná 
- navrhol zakúpenie posýpacieho zariadenia za traktor a navrhol zistenie cien 

posýpacích zariadení financovanie z položky ,,údržba MK´´ 
- upraviť okolie pri vode v cintoríne 

 

Ing Mackov  sa informoval: 

- zúčtovanie s Environmentálnym fondom ohľadne dotácie na čistenie čiernych 
skládok v obci 

 

Mgr. Kollárová  sa informovala: 

- Havarijné stavy školy žiadosti na OU v Banskej Bystrici na odbore školstva nie 
sú zaevidované, v decembri bola zaslaná žiadosť na havarijné stavy šatní, ale 
nikto takýto projekt nepodával – starosta pôjde osobe do BB a zistí stav 
podávaných projektov. 
 

p. Molnár sa informoval: 

- preplatenie faktúry 800 € za nedokončenú kuchynskú linku 
 

7. ZÁVER 

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

 

Overovateľ :   Zuzana HERKOVÁ 

Jaroslav GUTTEN 
 

Zapisovateľ:    Bc. Iveta URBANOVÁ 
 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 


