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Z á p i s n i c a 

 
zo  šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  

29. júna 2017  v Sále Obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

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

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Hlavný kontrolór: Ing. Adrián Macko 

Zamestnanci OcÚ:  3 

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny 

 

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 všetkých sedem poslancov.  Vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva 
za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámil prítomných s 
programom zasadnutia, poslanci uvedený program schválili (7/7). 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: Ivan Dendiš a Zuzana Herková. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli schválení: Pavel Molnár 
a Petra Čiaková. 

Zapisovateľka zápisnice: Bc. Iveta Urbanová. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 15. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 30. marca 2017 boli prijaté uznesenia 
pod číslom 149 až 159. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov 
k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci vzali na 
vedomie kontrolu prijatých uznesení (7/7).  

 
Uznesenie č.149 /2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  VZN č. 1/2017 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzovík. 
 
Uznesenie č.150 /2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  VZN č. 2/2017 o umiestňovaní 
informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Bzovík. 
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Uznesenie č.151 /2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie číslo 
OZ/1/2017. 
 
Uznesenie č. 152/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  plán investičných akcií obce 
Bzovík na  rok 2017. 
 
Uznesenie č. 153/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e   kontrolu 
oprávnenosti uzatvárania všetkých zmlúv uzavretých od júna 2016 bez uznesenia 
OZ. 
 
Uznesenie č. 154/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e   kontrolu 
dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. 
 
Uznesenie č. 155/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  b e r i e   n a   v e d o m i e   správu hlavného 
kontrolóra za rok 2016. 
 
Uznesenie č. 156/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer zapojenia sa do výzvy 
OP – KŽP výzva číslo 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov s projektom s názvom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného 
úradu Bzovík 299“. 
 

Uznesenie č. 157/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  zámer zapojenia sa do výzvy 
Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6. 
 
Uznesenie č. 158/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e výsledky tajného hlasovania 
o pridelení obecných nájomných bytov v bytovkách č. 269 a 275 nasledovne: 
 

- trojizbový byt v bytovke 275 – Rastislav Zaťkov 
- jednoizbový byt v bytovke 269 – Peter Vician 
- jednoizbový byt v bytovke 275 – Lukáš Purdek 

 
 

Uznesenie č. 159/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  predaj časti pozemku p. č. 
1999/9 KN-C, evidovanú na liste vlastníctva č. 388, evidovanú okresným úradom 
Krupina, katastrálny odbor o výmere 37m2, pánovi Jánovi Sľúkovi, Bzovík 144, 962 
41  Bzovík, spôsobom hodným osobitného zreteľa. Za cenu 2,32 €./m2 čo 
predstavuje celkovú cenu 85,84 €. 
Osobitným zreteľom v tomto prípade je skutočnosť, že pozemok sa nachádza 
v susedstve  žiadateľovej garáže a v susedstve trvalého bydliska žiadateľa. 
 

 



3 

 

 
3. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra o stanovisko k záverečnému účtu, 
následne prečítal správu nezávislého audítora. Správa hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Bzovík a správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Po krátkej rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č.160/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík b e r i e   n a   v e d o m i e   
a) stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bzovík Ing. Adriána MACKU k návrhu 
Záverečného účtu za rok 2016. 
b) správu audítora za rok 2016  
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
 
Uznesenie č. 161/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  záverečný účet obce Bzovík  za 
rok 2016 bez výhrad  
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
Uznesenie č. 162/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odvod do Rezervného fondu 
Obce Bzovík vo výške 39 640,34,- €   
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
  
Uznesenie č. 163/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e   odvod do fondu opráv vo výške 
14 872,32,- € 
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
 
Uznesenie č. 164/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e   odvod do finančnej zábezpeky 
vo výške 322,75,- €  
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0 
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4. RÔZNE 
 

4.1. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 
 
Hlavný kontrolór predložil Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017, informoval 
poslancov o náplni tohto plánu, hlavne o kontrole plnení uznesení od 01. januára 
2015 do 31. mája 2017.  
  
Uznesenie č. 165/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík berie na vedomie  plán kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce Bzovík na II. polrok roku 2017.  
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
 
 4.2. Návrh zmluvy na dodávate ľa PD  
 
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na dodávateľa PD na rekonštrukciu 
bytovky 269 s dodávateľom Ivanom Supukom, ktorý bol v procese verejného 
obstarávania vyhodnotený ako úspešný uchádzač.  
 
Uznesenie č. 166/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  návrh zmluvy na dodanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytového domu číslo 269 v obci Bzovík 
s dodávateľom Ivanom Supukom. 
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
 
 4.3. Odpísanie poh ľadávok 
 
Starosta obce predniesol návrh na odpísanie pohľadávok za komunálne odpady 
a stočné za roky 2011, 2012, 2013, 2014. Poslanci po rozprave prijali nasledovné 
uznesenie: 
 
Uznesenie č. 167/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odpísanie pohľadávok za 
komunálne odpady a stočné za roky 2011, 2012, 2013, 2014 nasledovne: 

- komunálne odpady spolu 2.409,54€ 
- stočné        10,- € 
- spolu    2.419,54 

Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
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 4.4. Žiados ť o opravu prístupovej cesty  
 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Janky Sedmákovej o súhlas 
s opravou prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 7 evidovaného na LV č. 
762 parcela číslo 2588/1. Prístupovú cestu si chce pani Ing. Sedmáková opraviť na 
vlastné náklady vysypaním asfaltovou drťou. Okolité pozemky nebude využívať 
a územie v blízkosti prístupovej cesty dá po oprave do pôvodného stavu.   
 
Uznesenie číslo 168/2017  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e opravu prístupovej cesty 
k rodinnému domu Ing. Janky Sedmákovej, ktorú si upraví na vlastné náklady bez 
finančného príspevku obce Bzovík. 
Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Zuzana Herková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, 
Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0  
 

 4.5. Revitalizácia verejných priestranstiev  
 

Starosta obce oboznámil prítomných o odpovedi MPSR k výzve na revitalizáciu 
verejných priestranstiev – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácia vnútro 
sídliskových blokov a navrhol aby v rámci projektu boli riešené nasledovné body: 

a) Verejné priestranstvo pri bytovkách 269 a 275 
b) Autobusová zastávka pri bytovkách 269 a 275 
c) Chodník od hlavnej cesty po rodinný dom p. Fabianovej 
d) Detské ihrisko pri bytovke 275 
e) Výsadba zelene a regenerácia územia 
f) Vybudovanie zberového miesta pre komunálny odpad 

Poslanec Lazár navrhol aby sme si na pracovnom stretnutí dohodli konkrétne prvky, 
ktoré by sme do žiadosti zahrnuli, na základe geometrických plánov a projektovej 
dokumentácie, ktorú už má obec vypracovanú. Nakoľko už máme schválených 
mnoho zámerov zapojenia sa do rôznych výziev a tiež máme schválený plán 
investícií na rok 2017.  
Poslanec Molnár navrhol aby sa počas školských prázdnin realizovalo priestranstvo 
pred materskou školou. 
Starosta obce informoval o tom, že si dal vypracovať rozpočet na materiál, ktorý 
bude potrebný na dokončenie priestranstva pred MŠ tak aby sa mohli vyčleniť 
prostriedky z rozpočtu obce. 
Poslanec Molnár sa ďalej informoval o priechode pre chodcov a chodníku od školy 
ku kostolu. Starosta obce informoval o podanej žiadosti na ministerstvo financií na 
tento účel o ktorej by sa malo rozhodnúť do konca júla 2017. 
Poslanec Lazár informoval o zasadaní Rady školy, z ktorého tiež vyplynula 
požiadavka na urýchlené vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov aj 
s ohľadom na to, že v tomto úseku je ešte aj prepadnutá cesta a tým pádom je tento 
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úsek ešte nebezpečnejší. Poslanec Lazár požiadal starostu obce aby oslovil správcu 
cesty so žiadosťou o opravu prepadnutej cesty. 

Po rozprave sa poslanci obecného zastupiteľstva so starostom dohodli, že v prípade 
neschválenia dotácie na vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov od školy ku 
kostolu začne obec s výstavbou vo vlastnej réžii. 

Pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Bzovíku  Mgr. Anna Kollárová sa informovala o stave 
podaných projektov, z ktorých ešte nemáme žiadne vyhodnotenie.  
Starosta informoval, že projekt z envirofondu je stále v posudzovaní (hlavná budova 
– zateplenie), MŠ – je schválená projektový zámer, potrebujeme vypracovať 
projektovú dokumentáciu (výberové konanie na dodávateľa dokumentácie), 
prírodovedná učebňa – čakáme na vyhodnotenie projektového zámeru. Havarijné 
stavy – pravdepodobne ešte neboli vyhlásené. 

 
4.6. Ostatné  

Poslanec Lazár predložil návrh starostovi obce, aby kontrolu uznesení vykonával 
hlavný kontrolór, ktorý s tým nemá žiadny problém. Od nasledujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva bude kontrolu prijatých uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva vykonávať hlavný kontrolór obce. 
Poslanec Lazár predniesol sťažnosť od obyvateľov na znečistenie obce v dôsledku 
sezónnych poľnohospodárskych prác  a požiadal starostu obce o riešenie tejto 
situácie.  
Pán poslanec Lazár sa informoval o kosení potoka. Starosta obce vysvetlil 
poslancom, že potok bude kosiť Povodie Hrona, nie naši občania v rámci VPP. Pošle 
sa písomne žiadosť o vykosenie. Vzhľadom na nízky finančný príspevok za kosenie 
potoka od správcu vodného toku, to nie je v našich silách.  
 
Pán poslanec Ivan Dendiš požiadal o to aby sa pristúpilo k vyčisteniu potoka. 
Starosta požiadal aby pán poslanec podal písomnú žiadosť o vyčistenie miestneho 
potoka – návrh na riešenie samotného vyčistenia. 
 
Pani poslankyňa Zuzana Herková sa informovala o bezbariérovom chodníku na 
Majer. Starosta obce prisľúbil, že sa to bude riešiť, v súčasnosti pracuje na získaní 
rozpočtu na túto ale aj ďalšie investície.  
 
5. DISKUSIA  
 
Pán poslanec Ing. Cyril Mackov sa informoval, čo sa bude ďalej robiť s tenisovými 
kurtami, nakoľko sú v dezolátnom stave. Starosta informoval o tom, že zohnal 
sponzorsky všetko čo je potrebné na opravu a údržbu tenisových kurtov a bude 
vyhlásená brigáda, aby sa tenisové kurty opravili a mohli sa využívať.   
Pán poslanec Ing. Cyril Mackov ďalej navrhol hľadať riešenie zdroja vody na 
zavlažovanie futbalového ihriska. 
 
Poslankyňa Zuzana Herková sa informovala o výjazde na cestu pri Pavlendovcoch, 
nakoľko pri parkovaní pri rodinnom dome nie je výhľad na cestu. Starosta obce 
o oprave cesty informoval, že sa informoval s vedúcou RSC v Krupine pani 
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Mitterovou, keď budú niekde robiť vysprávky ciest, tak ten skok sa dá opraviť 
a pokúsi sa informovať o zrkadlo, ktoré by zlepšilo danú situáciu pre východ na 
hlavnú cestu.  
 
Pani Martina Alemanová, mala príspevok pre celé OZ, starostu v ktorom žiadajú 
o parkovanie pre vozidlá pri bytovke 269, samotnú opravu bytovky 269, ktorá sa už 
mala niekoľkokrát realizovať, verejného priestranstva pre hry detí. Jej diskusný 
príspevok je prílohou zápisnice.  
 
Poslanec Ivan Dendiš informoval o podanej žiadosti na vybudovanie multifunkčného 
ihriska, ktorú podala ZŠ s MŠ Bzovík na Úrad vlády SR. Zároveň pripomenul, že 
v prípade ak žiadosť o dotáciu nebude schválená mali by sme pristúpiť k budovaniu 
ihriska z vlastných financií tak ako to máme schválené v pláne investícií. 
 
Pani Anna Benčeková sa informovala o možnosti opravy okien v byte svojho syna 
Petra Benčeka Bzovík 299. Starosta prisľúbil, že do uvedeného nájomného bytu 
pôjdu na obhliadku bytu a posúdi sa. 
 
Pán Donoval sa informoval o možnostiach opravy výtlkov na cestách. Starosta obce 
odpovedal, že po vyčlenení prostriedkov je možné opravy realizovať. 
 
Pán Poslanec Ivan Dendiš sa informoval o prenájme priestorov starého obecného 
úradu pánovi Michalovi Pavlendovi. Starosta obce informoval, že zmluva je 
podpísaná, ako aj zverejnená. Ďalej sa informoval o VZN č. 8/2016 o príspevku na 
stravovanie starších občanov v obci, starosta informoval, že jednanie nebolo 
ukončené a výsledný návrh VZN bude predložený na najbližšom pracovnom 
stretnutí. 
 

9. ZÁVER 

Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia  starosta obce ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom a zúčastneným za účasť. 
Ukončenie 16,15 hod. 

 

Overovateľ :  Ivan  DENDIŠ 

              

Zuzana  HERKOVÁ 

 

Zapisovateľ:   Bc. Iveta URBANOVÁ 
 
 
Starosta obce: Boris SEDMÁK 
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Prílohy (k nahliadnutiu u starostu obce): 

- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016 
- Správa audítora 
- Záverečný účet obce za rok 2016 
- Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017 
- Žiadosť Ing. Janky Sedmákovej 
- Stanovisko RŠ k Správe o hospodárení ZŠ s MŠ v Bzovíku 
- Diskusný príspevok p. Alemanovej 
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VÝPIS UZNESENÍ – 16. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 29. JÚN 2017 
 

Uznesenie č.160/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík b e r i e   n a   v e d o m i e   
a) stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bzovík Ing. Adriána MACKU k návrhu 
Záverečného účtu za rok 2016. 
b) správu audítora za rok 2016 
 
Uznesenie č. 161/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  záverečný účet obce Bzovík  za 
rok 2016 bez výhrad 
 
Uznesenie č. 162/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odvod do Rezervného fondu 
Obce Bzovík vo výške 39 640,34,- €   
 
Uznesenie č. 163/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e   odvod do fondu opráv vo výške 
14 872,32,- € 
 
Uznesenie č. 164/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e   odvod do finančnej zábezpeky 
vo výške 322,75,- €  
 
Uznesenie č. 165/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík berie na vedomie  plán kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce Bzovík na II. polrok roku 2017.  
 
Uznesenie č. 166/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  návrh zmluvy na dodanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytového domu číslo 269 v obci Bzovík 
s dodávateľom Ivanom Supukom. 
 
Uznesenie č. 167/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  odpísanie pohľadávok za 
komunálne odpady a stočné za roky 2011, 2012, 2013, 2014 nasledovne: 

- komunálne odpady spolu 2.409,54€ 
- stočné        10,- € 
- spolu    2.419,54 

 
Uznesenie číslo 168/2017  
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e opravu prístupovej cesty 
k rodinnému domu Ing. Janky Sedmákovej, ktorú si upraví na vlastné náklady bez 
finančného príspevku obce Bzovík. 
 
 
 

 


