
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo  sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
12. októbra 2017 v zasadačke Obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, 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 (5/5). 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Petra Čiaková, Pavel Kohút 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli navrhnutí:. Ivan Dendiš, Pavel 
Molnár 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 16. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 29.06.2017 boli prijaté uznesenia pod číslom 
160 až 168. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov k pripomienkam 
k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci vzali na vedomie kontrolu prijatých 
uznesení (5/5).  

 
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  prevod 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  
 
Uznesenie č. 164/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík  s ch v a ľ u j e  prevod 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. 165/2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e plán kontrol hlavného kontrolóra obce.  
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. 166/2017 



Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e pnávrh zmluvy na dodaníe 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  
 
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  
 
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 praví 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 
 
 
 
3. SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA Č. 2/2017 
 
Starosta obce predstavil prítomným rozpočtové opatrenie č. 2/2017 a po jeho preštudovaní 
a prekonzultovaní prijali poslanci OZ nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie číslo 169/2017 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0 
 
 



 
 
4. SCHVÁLENIE ŽIADOSTI A FINANCOVANIA REKONŠTRUKCIE  
TELOCVI ČNE 
 
Starosta obce predstavil poslancom OZ projekt na rekonštrukciu obecnej telocvične ktorá 
obsahuje kompletnú rekonštrukciu objektu telocvične (okrem nosných častí drevenej nosnej 
konštrukcie) a ku ktorej je potrebné schváliť uznesením obecného zastupiteľstva výšku 
spolufinancovania projektu, v tomto prípade 140 112,46 €. Po krátkej diskusii prijali poslanci 
OZ nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie číslo 170/2017 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  projekt s názvom „Rekonštrukcia 
telocvične v obci Bzovík“ s výšku spoluúčasti projektu v celkovej výške 140 112,46 €, ktoré 
bude financovať z časti zo svojich prostriedkov a z časti formou bankového úveru. 

Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0 
 
 
4. RÔZNE 
 
V bode rôzne pokračovala diskusia o plánovanej rekonštrukcii a jej výsledkom bolo 
nasledovné uznesenie poslancov OZ: 
 
Uznesenie číslo 171/2017 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e  vypracovanie podrobného statického 
posudku na telocvičňu v obci Bzovík. 

Hlasovanie:   
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Pavel Molnár       
proti:0  
zdržal sa:0 
 
 
5. DISKUSIA  
 
 
Pán Poslanec Ing. Peter Lazár požiadal starostu obce aby po vypracovaní súťažných 
podkladov spoločným obecným úradom Krupina na verejné obstarávanie zhotoviteľa 
stavebných prác pre projekt rekonštrukcie bytového domu č. 269 v obci Bzovík, usporiadal 
stretnutie poslancov OZ k týmto podkladom 
 



Pán poslanec Ing. Peter Lazár sa informoval o stave v akej je žiadosť na Environmentálny 
fond na rekonštrukciu kotolne základnej školy a zároveň ponúkol svoju pomoc pri jej 
spracovaní. 
 
Pán poslanec Pavel Molnár pripomenul, že vo vypracovanej projektovej dokumentácii na 
výstavbu chodníka pre chodcov pri kostole je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu 
ale iba v časti „Celková situácia“.  
 
 

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 :  Petra ČIAKOVÁ 

             

Pavel KOHÚT 

 

Zapisovateľ:    Bc. Iveta URBANOVÁ 
 
 
Starosta obce:  Boris SEDMÁK  


