
 
Z á p i s n i c a 

 
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  

25. februára 2016  v Zasadačke Obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril 
MACKOV, Pavel MOLNÁR (od 16:50 hod.) 

Neprítomní : Zuzana HERKOVÁ 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ:  0 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Adrián MACKO 

Občania obce:  4 

 

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 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 (5/5 
neprítomný na hlasovaní Pavel MOLNÁR).    

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Peter LAZÁR, Petra ČIAKOVÁ 

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

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 9. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15. januára 2016 boli prijaté uznesenia 
pod číslom 75 až 82. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov 
k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci odsúhlasili 
kontrolu prijatých uznesení (5/5). 

  

Uznesenie č. 75/2016 

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 rok 2017-2018 

(7/7) 
 
 



 
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). 
 
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 (7/7). 
 
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(7/7). 
 
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 Ing. Lazár). 
 
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). 
 
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.) 
 
3. SPRÁVA O KONTROLE OPRÁVNENOSTI ČERPANIA VÝDAVKOV NA PHM 
 
Hlavný kontrolór obce Bzovík informoval  o ukončenej finančnej kontrole, kde boli 
zistené nedostatky. Správa o ukončenej kontrole tvorí prílohu tejto zápisnice. Pán 
starosta navrhol zakúpenie GPS a po následnej rozprave sa poslanci dohodli, že 
tento návrh prerokujú na pracovnom stretnutí.  
 
Uznesenie číslo 83/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu o kontrole 
oprávnenosti čerpania výdavkov na PHM.(5/5) 
 
 



 
 
4. INFORMÁCIA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2015 
 
Hlavný kontrolór obce Bzovík uviedol správu o kontrolnej činnosti za rok 2015, ktorá 
je aj prílohou tejto zápisnice 
 
 
Uznesenie číslo 84/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bzovík za rok 2015.(5/5) 
  
Starosta obce súhlasil s návrhom obecného zastupiteľstva že od 1. marca bude 
riadne vedení denník jázd motorového vozidla Škoda Fabia a traktora Zetor. 
 
5. RÔZNE 
 
Uznesenie číslo 85/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík 

a) s ch v a ľ u j e  vypracovanie žiadosti k výzve a podanie výzvy na 
rekonštrukciu telocvične 

b) s ch v a ľ u j e  vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie k projektu 
(6/6) 

 
Pán poslanec Ing. LAZÁR sa informoval kto bude spracovávať žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok k projektu a navrhol aby výzvu vypracovala obec, s čím sa viacerí 
poslanci stotožnili. Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s výzvou. 
Poslanec Lazár upozornil obecné zastupiteľstvo a starostu obce na úverové 
možnosti obce. Po následnej diskusii o projektoch do ktorých by sa obec Bzovík 
mohla zapojiť a finančných opatreniach ktoré budú potrebné pre úspešné ukončenie 
projektov urobiť, obecné zastupiteľstvo pokračovalo konkrétnou diskusiou a po 
rozprave poslanci OZ prijali nasledovné uznesenia. 
 
Uznesenie číslo 86/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  

a) s ch v a ľ u j e vypracovanie žiadosti k výzve v rámci operačného programu 
kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov a budov základných škôl a školských zariadení 

b) s ch v a ľ u j e zmenu projektovej dokumentácie k projektu v časti 
vykurovanie (6/6). 

 
Starosta obce informoval o možnosti uzavretia koncesnej zmluvy na prevádzku 
a správu verejného osvetlenia v obci. Po krátkej diskusii sa poslanci so starostom 
dohodli, že starosta pošle poslancom návrh koncesnej zmluvy a danú problematiku 
prerokujú na pracovnom stretnutí. 
 
Starosta obce predložil žiadosť pána Michala Pavlendu. Pán Pavlenda v krátkosti 
oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou svojho syna pána Michala Pavlendu 
o prenájom obecných priestorov bývalého obecného úradu na otvorenie predajne 
stavebnín a asfaltovú plochu pri budove. 
 



 
Uznesenie číslo 87/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer prenájmu obecných 
priestorov bývalého obecného úradu na otvorenie predajne stavebnín, 
prostredníctvom osobitného zreteľa (6/6)  
 
Starosta obce predložil žiadosť pána poslanca Ivana Dendiša spolu so žiadosťou 
pána Dušana Dendiša o odpredaj pozemku. Pán poslanec Ivan Dendiš oboznámil 
obecné zastupiteľstvo so žiadosťou.  
Stavebná komisia urobila terénnu obhliadku častí pozemku o ktoré žiadajú pán Ivan 
Dendiš a pán Dušan Dendiš a predložila obecnému zastupiteľstvu stanoviská k 
uvedeným žiadostiam, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Následne predseda 
stavebnej komisie prečítal stanovisko komisie a poslanci OZ prijali nasledovné 
uznesenia. 
 
Uznesenie číslo 88/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer odpredaja častí z 
pozemkov parc. KN-C, č. 1695 o celkovej výmere 594 m2  a parc. KN-C, č. 2627/2 
o celkovej výmere 2465 m2  evidované katastrálnym odborom Krupina vedených na 
LV č. 388 za účelom výstavby garáže o celkovej výmere 30 m2 , prostredníctvom 
verejnej obchodnej súťaže. Podmienky OVS: kritérium pri výbere najvýhodnejších 
ponúk, najvyššia kúpna cena za m2   pri kúpe pozemku pričom minimálna kúpna cena 
je 2,32,- € za m2, lehota na podávanie návrhov do 31.3.2016, 12:00, lehota na 
oznámenie vybraného návrhu - účastníci budú oboznámený písomne do 15 dní od 
schválenia výsledku OVS obecným zastupiteľstvom, spôsob podávania návrhov - 
v zalepenej obálke s označením OVS predaj pozemkov v obci Bzovík - neotvárať, 
obsah súťažných návrhov – meno, názov navrhovateľa, bydlisko, sídlo, navrhovaná 
kúpna cena minimálne vo výške 2,32,- €, označenie jedného z pozemkov o ktorý má 
navrhovateľ záujem. Kontakt na zamestnanca OcÚ – Margita Juchová tel.č. 045 
5519 398. Víťaz na tom ktorom pozemku bude povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 
dni od schválenia výsledku od OVS obecným zastupiteľstvom. Obec Bzovík si 
vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu.  
(5/6 zdržal sa Ivan DENDIŠ) 
 
Uznesenie číslo 89/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja časti 
z pozemku parc. KN-C, č. 448/1 o celkovej výmere 6495 m2 evidované katastrálnym 
odborom Krupina vedených na LV č. 388 za účelom oplotenia garáže, o celkovej 
výmere 152 m2, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Podmienky OVS: 
kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk, najvyššia kúpna cena za m2   pri kúpe 
pozemku pričom minimálna kúpna cena je 2,32,- € za m2, lehota na podávanie 
návrhov do 31.3.2016, 12:00, lehota na oznámenie vybraného návrhu - účastníci 
budú oboznámený písomne do 15 dní od schválenia výsledku OVS obecným 
zastupiteľstvom, spôsob podávania návrhov - v zalepenej obálke s označením OVS 
predaj pozemkov v obci Bzovík - neotvárať, obsah súťažných návrhov – meno, názov 
navrhovateľa, bydlisko, sídlo, navrhovaná kúpna cena minimálne vo výške 2,32,- €, 
označenie jedného z pozemkov o ktorý má navrhovateľ záujem. Kontakt na 
zamestnanca OcÚ – Margita Juchová tel.č. 045 5519 398. Víťaz na tom ktorom 
pozemku bude povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dni od schválenia výsledku od 
OVS obecným zastupiteľstvom. Obec Bzovík si vyhradzuje možnosť odstúpenia od 
OVS bez uvedenia dôvodu. (5/6 zdržal sa Ivan DENDIŠ) 



 
Starosta obce uviedol žiadosť pani PaedDr. Evy Oboňovej o odkúpenie garáže a 
následne žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovka č. 
7, Bzovík 144. Následne pani Ing. Slúková oboznámila obecné zastupiteľstvo so 
žiadosťou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pri diskusii 
k žiadostiam o odpredaj poslanci OZ a starosta obce spolu so žiadateľmi dohodli, že 
predaj najmä pre spoločenstvo vlastníkov bytov bytovky č. 7, Bzovík 144 bude 
podmienený vecným bremenom práva prechodu peši a motorovým vozidlom po  
ceste okolo bytovky č. 7 a tiež vecným bremenom na vybudovanie chodníka popred 
bytovku č. 7. Po tejto rozprave poslanci OZ prijali nasledovné uznesenia. 
 
Uznesenie číslo 90/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja pozemku 
určeného na výstavby garáže na plánovanej parcele 1999/64, prostredníctvom 
osobitného zreteľa (6/6). 
 
Uznesenie číslo 91/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík r u š í  uznesenie číslo 74/2015 (6/6). 
 
Uznesenie číslo 92/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja časti pozemku 
par. č. 1999/9 za účelom vybudovania parkovacích miest spoločenstvu vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov formou osobitného zreteľa (6/6). 
 
Starosta obce informoval prítomných o potrebe úpravy rozpočtu na podpoložke – 
01.1.1 633 002 Výpočtová technika ktorá sa navýšila o 163,00 Eur kvôli nákupu 
multifunkčnej tlačiarne a zvukového záznamníku. Poslanec Lazár navrhol navýšenie 
danej položky rozpočtu o ďalších 200,00 Eur, aby sa vytvorila dostatočná rezerva na 
tejto položke. Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie číslo 93/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
(6/6) 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlavný kontrolór obce Bzovík oboznámil obecné zastupiteľstvo že obec Bzovík od 1. 
7. 2015 musí mať prijaté zásady obce Bzovík o podávaní, preverovaní a evidovaní 
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Po oboznámení so 
zásadami poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie. 
 
Uznesenie číslo 94/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zásady obce Bzovík 
o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti (6/6). 
 
Uznesenie číslo 95/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku p. č. 
1999/62 a 1999/63 podľa osobitného zreteľa rodine Vicianovej a rodine Krajčovej za 
cenu 2,32 ,- € za m2   pričom osobitným zreteľom je, že žiadatelia sú nájomníci bytov 
v bytovke 269 a 275 ktorá je v bezprostrednej blízkosti týchto pozemkov (6/6). 



 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo a prítomných s potrebou opravy 
uznesenia číslo 80/2016 o odpredaji pozemku pánovi Martinovi Fekiačovi z dôvodu, 
že geometrický plán ktorý je podkladom pre odpredaj zahrňuje aj časť cesty vo 
vlastníctve obce a teda po oprave geometrického plánu je nutné opraviť predmetné 
uznesenie a predávanú výmeru znížiť o 57 m2. Poslanci OZ prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
 
Uznesenie číslo 96/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík o p r a  v u j e uznesenie číslo 80/2016 
o odpredaji pozemku p. č. 1999/60 pôvodne o rozlohe 685 m2 na výmeru 628 m2 

(6/6).  
 
Uznesenie číslo 97/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer vybudovania splaškovej 
kanalizácie v obci Bzovík a uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok zo 
štátnych zdrojov alebo zdrojov EÚ (6/6). 
 
Poslanec OZ Ivan DENDIŠ predniesol návrh na uzavretie žiadosti od CVČ Krupina 
o zníženie ceny za prenájom telocvične. Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
Uznesenie číslo 98/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zníženie výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Telocvični na sumu vo výške 5 
Eur na hodinu pre žiadateľa Domček CVČ Krupina (6/6). 
 
 
 
6. DISKUSIA  
 
Pani Vicianová sa informovala ohľadom elektrickej prípojky ktorá vedie k bytovke 
a kedy sa môžu pozemky odpredať. Starosta obce informoval, že osloví Slovenské 
elektrárne so žiadosťou o preloženie elektrického zariadenia, že rodinu Vicianovú 
a rodinu Krajčovú bude informovať o výsledkoch jednania. 
 
Pani Alemanová sa informovala o plánovanej rekonštrukcii bytovky č. 269, starosta 
obce ju informoval o štádiu plánovanej rekonštrukcie, že v súčasnosti sa pripravuje 
verejné obstarávanie pre výber dodávateľa stavebných prác a o výsledku a postupe 
bude nájomníkov bytovky obec informovať. 

 
Pán poslanec GUTTEN sa informoval ohľadom kontajnerov na sklo. Starosta obce 
ho informoval, že kontajnery dovezie Marius Pedersen v mesiaci marec. 
 
Pani Alemanová tiež upozornila na pretrvávajúci problém s rozdielom spotreby vody 
medzi bytovými vodomermi a hlavným vodomerom v bytovke č. 269. Vzhľadom na to 
sa poslanci OZ a starosta obce dohodli na kontrole vodomerov s tým, že nájomníkov 
nebudú vopred o čase kontroly informovať.  
 



Pani Alemanová sa tiež informovala, že na parkovisku medzi bytovkami 269 a 275 je 
prepadnutá časť ktorú treba opraviť. Pri tomto bode sa informovala aj pani Vicianová 
s otázkou či železný stĺp v strede predmetného parkoviska bude preložený. Starosta 
obce informoval prítomných, že parkovisko posúdi stavebná komisia a stĺp v strede 
parkoviska nie je možné preložiť bez rekonštrukcie ostatnej časti stĺpov verejného 
osvetlenia, pretože vzdialenosť medzi týmito stĺpmi nemôže byť dlhšia ako je 
v súčasnosti. 
 
Pani Alemanová poznamenala, že kontajnery ktoré patria bytovke č. 269 a sú 
umiestnené na križovatke, prekážajú vo výhľade na hlavnú cestu. Následne sa 
opýtala či kontajnery môžu premiestniť, s čím starosta obce súhlasil. 
 
Poslanec Ivan DENDIŠ sa informoval o ozvučení domu smútku. Starosta obce 
informoval, že ozvučenie bude zabezpečené prenosným zosilňovačom s diaľkovým 
mikrofónom,  pričom toto zariadenie je vo vlastníctve obce. 
 
Poslanec Ing. LAZÁR upozornil že spôsob zverejňovania dokumentov má byť 
s originálom podpisu a pečiatkou a to tak aby bolo viditeľné meno ale osobné údaje 
prekryté ale aby bolo jasné, že zverejnený dokument bol podpísaný. 
 
Poslanec Ing. LAZÁR sa informoval o pláne investícií pre rok 2016 vzhľadom na to, 
že predseda stavebnej komisie plán už odovzdal starostovi obce. Starosta obce 
požiadal pána poslanca aj ostatných poslancov OZ, aby tento plán bol ešte 
prerokovaný na pracovnom stretnutí a poslanci OZ súhlasili. 
 
 
Poslanec Ing. LAZÁR poďakoval všetkým zúčastneným na obecnej zabíjačke za 
pomoc pri organizačných prácach. 
 
Poslanec Ivan DENDIŠ poďakoval pracovníkom obecného úradu za vyčistenie 
náletového porastu v okolí ZŠ s MŠ Bzovík a požiadal starostu obce o súčinnosť pri 
vypílení niektorých stromov v areáli, k tejto požiadavke sa pridala aj pani Alemanová  
ktorá upozornila na strom pri križovatke pri bytovke č. 269, ktorý bráni výhľadu pri 
prechádzaní križovatkou.  
 
Poslanec Ivan DENDIŠ sa informoval v akom štádiu je odstraňovanie stĺpov starého 
obecného rozhlasu. Zároveň navrhol, aby obec dala vyškoliť niektorých 
zamestnancov obce aj z radov aktivačnej činnosti z oblasti bezpečnosti práce (napr. 
práce vo výškach), tak aby obec mohla realizovať odstránenie predmetných stĺpov 
svojpomocne. 
 
Poslanec Ivan DENDIŠ upozornil starostu a poslancov na nebezpečné 
telekomunikačné vedenia v obci, ktoré sú na mnohých miestach veľmi nízko nad 
vozovkou. Zároveň navrhol, aby starosta obce vyzval Slovenské telekomunikácie na 
riešenie tejto situácie. 
 
Poslanec Ivan DENDIŠ sa informoval o postupnosti vykonávania drobných 
stavebných prác v obci v zmysle plánu stavebnej činnosti. V tejto súvislosti starosta 
obce prisľúbil poslancom  obecného zastupiteľstva, že zorganizuje pracovné 
stretnutie poslancov v mesiaci marec, na ktorom sa dohodne postup jednotlivých 
stavebných prác. 



 
Poslanec Ivan DENDIŠ upozornil starostu obce, že pozvanie na pracovné stretnutie 
poslancov nedostávajú všetci poslanci a v budúcnosti je potrebné tento stav napraviť. 
 
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Kollárová sa informovalo podaní žiadosti 
stolnotenisového klubu, ktorá sa týka poskytovania obecných priestorov na odohratie 
majstrovských zápasov. Starosta obce informoval, že žiadosť podal pán Ing. Očenáš 
a vzájomne sa dohodli, že uvedená žiadosť sa bude prerokúvať na nasledujúcom 
zasadaní OZ. 
 
Poslanec Pavel Molnár sa informoval o štádiu dodávky kuchynskej linky do obecnej 
kuchyne, nakoľko táto linka bola zaplatená už v minulom roku a stále nie je dodaná. 
Starosta obce informoval, že kuchynská linka sa vyrába a v najbližšom čase bude 
dodaná. 
 
Poslanci tiež diskutovali o prijatej smernici č. 1/2015 ktorá rieši fond opráv pri 
nájomných bytoch a preplácanie niektorých častí bytu, pričom Hlavný kontrolór obce 
upozornil poslancov OZ a starostu obce, že smernicu treba ešte prepracovať na 
pracovnom stretnutí. 
 

7. ZÁVER 

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

 
Overovateľ :   Ing. Peter LAZÁR 
             

Petra ČIAKOVÁ 
 

Zapisovateľ:    Boris SEDMÁK 
 
 
Starosta obce:  Boris SEDMÁK 
 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1: Správa hlavného kontrolóra o kontrole oprávnenosti čerpania výdavkov 
na PHM  

Príloha č.2: Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015 

Príloha č.3: Stanovisko stavebnej komisie k žiadosti o odkúpenie pozemku pánom 
Ivanom Dendišom. 

Príloha č.4: Stanovisko stavebnej komisie k žiadosti o odkúpenie pozemku pánom 
Dušanom Dendišom. 

Príloha č.5: Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

  



VÝPIS UZNESENÍ – 10. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 25. FEBRUÁR 2016 

 
Uznesenie číslo 83/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu o kontrole 
oprávnenosti čerpania výdavkov na PHM.(5/5) 
 
Uznesenie číslo 84/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bzovík za rok 2015.(5/5) 
 
Uznesenie číslo 85/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík 

a) s ch v a ľ u j e  vypracovanie žiadosti k výzve a podanie výzvy na 
rekonštrukciu telocvične 

b) s ch v a ľ u j e  vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie k projektu 
(6/6) 

 
Uznesenie číslo 86/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  

a) s ch v a ľ u j e vypracovanie žiadosti k výzve v rámci operačného programu 
kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov a budov základných škôl a školských zariadení 

b) s ch v a ľ u j e zmenu projektovej dokumentácie k projektu v časti 
vykurovanie (6/6). 

 
 
Uznesenie číslo 87/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer prenájmu obecných 
priestorov bývalého obecného úradu na otvorenie predajne stavebnín, 
prostredníctvom osobitného zreteľa (6/6)  
 
Uznesenie číslo 88/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer odpredaja častí z 
pozemkov parc. KN-C, č. 1695 o celkovej výmere 594 m2  a parc. KN-C, č. 2627/2 
o celkovej výmere 2465 m2  evidované katastrálnym odborom Krupina vedených na 
LV č. 388 za účelom výstavby garáže o celkovej výmere 30 m2 , prostredníctvom 
verejnej obchodnej súťaže. Podmienky OVS: kritérium pri výbere najvýhodnejších 
ponúk, najvyššia kúpna cena za m2   pri kúpe pozemku pričom minimálna kúpna cena 
je 2,32,- € za m2, lehota na podávanie návrhov do 31.3.2016, 12:00, lehota na 
oznámenie vybraného návrhu - účastníci budú oboznámený písomne do 15 dní od 
schválenia výsledku OVS obecným zastupiteľstvom, spôsob podávania návrhov - 
v zalepenej obálke s označením OVS predaj pozemkov v obci Bzovík - neotvárať, 
obsah súťažných návrhov – meno, názov navrhovateľa, bydlisko, sídlo, navrhovaná 
kúpna cena minimálne vo výške 2,32,- €, označenie jedného z pozemkov o ktorý má 
navrhovateľ záujem. Kontakt na zamestnanca OcÚ – Margita Juchová tel.č. 045 
5519 398. Víťaz na tom ktorom pozemku bude povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 
dni od schválenia výsledku od OVS obecným zastupiteľstvom. Obec Bzovík si 
vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu.  
(5/6 zdržal sa Ivan DENDIŠ) 
 



Uznesenie číslo 89/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja časti 
z pozemku parc. KN-C, č. 448/1 o celkovej výmere 6495 m2 evidované katastrálnym 
odborom Krupina vedených na LV č. 388 za účelom oplotenia garáže, o celkovej 
výmere 152 m2, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Podmienky OVS: 
kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk, najvyššia kúpna cena za m2   pri kúpe 
pozemku pričom minimálna kúpna cena je 2,32,- € za m2, lehota na podávanie 
návrhov do 31.3.2016, 12:00, lehota na oznámenie vybraného návrhu - účastníci 
budú oboznámený písomne do 15 dní od schválenia výsledku OVS obecným 
zastupiteľstvom, spôsob podávania návrhov - v zalepenej obálke s označením OVS 
predaj pozemkov v obci Bzovík - neotvárať, obsah súťažných návrhov – meno, názov 
navrhovateľa, bydlisko, sídlo, navrhovaná kúpna cena minimálne vo výške 2,32,- €, 
označenie jedného z pozemkov o ktorý má navrhovateľ záujem. Kontakt na 
zamestnanca OcÚ – Margita Juchová tel.č. 045 5519 398. Víťaz na tom ktorom 
pozemku bude povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dni od schválenia výsledku od 
OVS obecným zastupiteľstvom. Obec Bzovík si vyhradzuje možnosť odstúpenia od 
OVS bez uvedenia dôvodu. (5/6 zdržal sa Ivan DENDIŠ) 
 
Uznesenie číslo 90/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja pozemku 
určeného na výstavby garáže na plánovanej parcele 1999/64, prostredníctvom 
osobitného zreteľa (6/6). 
 
Uznesenie číslo 91/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík r u š í  uznesenie číslo 74/2015 (6/6). 
 
Uznesenie číslo 92/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer odpredaja časti pozemku 
par. č. 1999/9 za účelom vybudovania parkovacích miest spoločenstvu vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov formou osobitného zreteľa (6/6). 
 
Uznesenie číslo 93/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
(6/6) 
 
Uznesenie číslo 94/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zásady obce Bzovík 
o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti (6/6). 
 
Uznesenie číslo 95/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku p. č. 
1999/62 a 1999/63 podľa osobitného zreteľa rodine Vicianovej a rodine Krajčovej za 
cenu 2,32 ,- € za m2   pričom osobitným zreteľom je, že žiadatelia sú nájomníci bytov 
v bytovke 269 a 275 ktorá je v bezprostrednej blízkosti týchto pozemkov (6/6). 
 
Uznesenie číslo 96/2016 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík o p r a v u j e uznesenie číslo 80/2016 
o odpredaji pozemku p. č. 1999/60 pôvodne o rozlohe 685 m2 na výmeru 628 m2 

(6/6).  
 



 
Uznesenie číslo 97/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer vybudovania splaškovej 
kanalizácie v obci Bzovík a uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok zo 
štátnych zdrojov alebo zdrojov EÚ (6/6). 
 
Uznesenie číslo 98/2016  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zníženie výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Telocvični na sumu vo výške 5 
Eur na hodinu pre žiadateľa Domček CVČ Krupina (6/6). 
 


