Zápisnica
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa
14. decembra 2016 v Sále Obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní:
Petra ČIAKOVÁ od 16,15 hodiny, Ivan DENDIŠ, Zuzana HERKOVÁ od 16,20 hodiny,
Pavel KOHÚT, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Pavel MOLNÁR
Starosta obce: Boris SEDMÁK
Zamestnanci OcÚ: 2
Hlavný kontrolór obce: Ing. Adrián MACKO od 16,35 hodiny
Občania obce: 5
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 5, 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 bodmi
4,5,6,7,8. Po opravení programu poslanci uvedený program schválili (5/5).
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Pavel Kohút, Pavel Molnár
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Ing. Peter Lazár,
Ing. Cyril Mackov
Starosta sa ospravedlnil
za nefunkčný zvukový záznamník a teda posledné
zastupiteľstvá sú bez zvukového záznamu. Toto zastupiteľstvo bude už
zabezpečené.
2. KONTROLA UZNESENÍ
Na 13. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 02. novembra 2016 boli prijaté
uznesenia pod číslom 128 až 134. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval
poslancov k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci
vzali na vedomie kontrolu prijatých uznesení.
Uznesenie č.128/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer prenájmu Hradu
Občianskemu združeniu Pod Hradom Bzovík. (3/4 proti: P. Molnár, Ing. P. Lazár, Ing.
C. Mackov a I. Dendiš).
Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 129/2016:
doplnenie uznesenia č. 119/2016 - „Nespevnená plocha o výmere 288 m2 za cenu
2,32 €/ m2 a spevná plocha o výmere 105 m2 za cenu 4,30 €/ m2. (7/7)
Uznesenie číslo 130/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer odpredaja časti pozemku
par. č. 1999 o výmere 20 m2 formou osobitného zreteľa. Pozemok by mal slúžiť na
postavenie prístrešku bez betónového základu. (7/7).
Uznesenie č. 131/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemku par. č.
1999/64 v katastrálnom území Bzovík pani PaedDr. Eve Oboňovej na výstavbu
garáže o výmere 22 m2, za cenu 2,32 €/ m2 (7/7).
Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemku par. č.
438/5 reg. C o výmere 108 m2 pánovi Mariánovi Korčokovi za cenu 2,32 €/ m2.(7/7).
Uznesenie číslo 133/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e preplatenie časti nákladov na
zakúpenie nového sporáka vo výške 300,- € po doplnení protokolu o vyradení
starého sporáka.(7/7).
Uznesenie č. 134/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík u k l a d á hlavnému kontrolórovi obce vykonať
kontrolu oprávnenosti uzatvárania všetkých zmlúv uzatvorených v mene obce Bzovík
bez uznesenia OZ v období od júna 2016. Zároveň ukladá hlavnému kontrolórovi
vykonať kontrolu plnenia povinnosti zverejňovania zmlúv obce Bzovík.(5/7, zdržali sa
Z. Herková a P. Kohút).
4. SCHVÁLENIE VZN Č. 4/2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI V OBCI BZOVÍK NA
ROK 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom VZN č. 4/2016,
o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 obce Bzovík a následnej rozprave
prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 135/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e
z nehnuteľnosti obce Bzovík na kalendárny rok 2017 (5/5).

VZN č. 4/2016 o dani

5. SCHVÁLENIE VZN Č. 5/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM V OBCI BZOVÍK V ROKU 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom VZN č. 5/2016,
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Bzovík
v roku 2017 a následnej rozprave prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie číslo 136/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e VZN č. 5/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Bzovík v roku
2017(5/5).
6. SCHVÁLENIE VZN Č. 6/2016 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH
ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC V ROKU 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom VZN č. 6/2016,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec v kalendárnom roku 2017 a následnej
rozprave prijalo nasledovné uznesenie:
16,15 hod. prišla pani Čiaková
Uznesenie číslo 137/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e VZN č. 6/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec v roku 2017 (6/6).
7. SCHVÁLENIE VZN Č. 7/2016 O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH
KOMPETENCIÍ OBCE NA ÚSEKU ŠKOLSTVA NA ÚZEMÍ OBCE BZOVÍK A CVČ
PÔSOBIACICH MIMO OBCE BZOVÍK V ROKU 2017.
Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po oboznámení sa s návrhom VZN č. 6/2016,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec v kalendárnom roku 2017 a následnej
rozprave prijalo nasledovné uznesenie:
16,20 hod. prišla pani Herková
Uznesenie č. 138/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e VZN č. 7/2016 o financovaní
originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území Obce Bzovík a CVČ
pôsobiacich mimo Obce Bzovík v roku 2017 (7/7).

5. RÔZNE
16,35 hod. prišiel kontrolór obce.
-

Starosta obce informoval poslancov o prečerpaní niektorých rozpočtových
položiek a tým je potrebné schválenie rozpočtového opatrenia.

Uznesenie č. 139/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2016
(7/7).
-

Starosta spolu s hlavným kontrolórom informoval poslancov o schválení
kompetencie rozpočtových opatrení v mesiaci december 2016 starostovi obce,
nakoľko ekonómka obce je na PN.

Uznesenie č. 140/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e kompetencie starostovi obce
Bzovík vykonať rozpočtové opatrenia do výšky 1.000,00 € medzi položkami avšak do
celkovej výšky 3.000,00 € v rámci ukončenia účtovného roku 2016, teda kompetencia
sa vzťahuje iba na mesiac december 2016(7/7).
-

Starosta obce predložil poslancom plán
kontrolóra Obce Bzovík na I. polrok 2017.

kontrolnej činnosti hlavného

Uznesenie č. 141/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík b e r i e n a v e d o m i e plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Bzovík na I. polrok 2017.
-

Starosta informoval poslancov o žiadosti
pani PaedDr. Eve Oboňovej
o odpredaj pozemku. Vysvetliť duplicitu žiadosti a prečítal prijaté uznesenie
z 2.11.2016. Treba informovať menovanú o doplnenie žiadosti.

-

Starosta informoval poslancov o žiadosti
pozemku o výmere 37m2 pri bytovke č. 7.

pána Jána Sĺúku o odpredaj

Uznesenie č. 142/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer odpredaja časti pozemku
p. č. 1999/9 KN-C, evidovaná na liste vlastníctva č. 388, evidovaná 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 (7/7).

-

Starosta obce informoval poslancov o predloženej žiadosti pána Jozefa
Sliackeho o prenájom priestorov suterénu budovy obecného úradu (podľa
predloženého náčrtu). Poslanci sa dohodli, že pán Sliacky musí osobne
vysvetliť, zámer prenájmu suterénu budovy.

Z minulého zastupiteľstva:
Zmluva o vývoze elektro odpadu – zmluva sa podpísala so spoločnosťou Marius
Pedersen Veľký Krtíš, na základe spoločného rozhodnutia starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva s osobitným prihliadaním na dobré vzťahy so spoločnosťou
MP.
Žiadosť o odstránenie závad BOZP (pošta) – dňa 30.11.2016 bola prehliadka
skutkového stavu v budove pošty za účasti starostu obce, poslancov OZ a rozpočtára
Zdena Lalku. Celkové náklady na rekonštrukciu boli stanovené vo výške 6.849,31 €.
Pre vykonanie týchto prác je potrebné vyčlenenie finančných prostriedkov
a vyhlásenie výberového konania. (Tu musia poslanci povedať z ktorej položky na
ktorú presunúť prostriedky a celé prejsť s Ankou B). Po uvedenej rekonštrukcii je
potrebné dohodnúť zmenu otváracích hodín s Poštou Banská Bystrica.
Žiadosť Jána Alemana o odpredaj pozemku – o odpredaji sa bude rokovať po
rekonštrukcii bytovky číslo 269.
Žiadosť p. Pavla Moniša o opravu hradného múru – s pánom farárom sme sa
dohodli, že skúsime podať žiadosť o dotáciu na Ministerstvo Kultúry SR na program
„Obnovme si svoj dom“ na rekonštrukciu oporného múru.
Pavel Pavlenda čistenie okolia cintorína – momentálne sa čistí cesta od
Jelchovcov po poľnonákup a keď bude táto časť hotová pracovníci AČ a MOS sa
budú venovať čisteniu okolia cintorína.
Pavel Pavlenda rozšírenie parkoviska cintorínu – cintorín by sme chceli
zmodernizovať v roku 2017 čo by mala byť komplexná oprava ktorá bude zahŕňať aj
rozšírenie parkovacích miest. Dotácia by mala byť z programu LEADER teda
sprostredkovateľom by mala byť Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské
partnerstvo a žiadateľom Rímskokatolícka cirkev farnosť Bzovík.
Pavel Pavlenda oprava cesty na majer – cesta bude opravená v roku 2017
nakoľko momentálne poveternostné podmienky sú nevyhovujúce. Súčasne sa
snažím dohodnúť s BBRSC aby situáciu vyriešili oni na ich náklady.
Pavel Pavlenda odstránenie stĺpov rozhlasu – stĺpy sa v súčasnosti odstraňujú
a do konca roku budú všetky ktoré nedržia telekomunikačné vedie odstránené. Stĺpy
ktoré držia telekomunikačné vedenie budú odstránené až v roku 2017 keď
prevádzkovateľ telekomunikačných vedení odstráni vedenie zo stĺpov.

Ing. Slávka Slúková oprava rozhlasu – je potrebné každú takúto situáciu nahlásiť
na obecný úrad ktorý po zozbieraní väčšieho množstva žiadostí zabezpečí opravu
a odstránenie závad.
Pavel Molnár žiadosť bytovkárov zakúpenie samostatných nádob na odpad –
oslovili sme spoločnosť Marius Pedersen a OZV Envi Pak ktorá zabezpečuje
spracovanie odpadu aby bytové domy v obci Bzovík mali samostatné nádoby na
odpad. Bolo nám prisľúbené, že táto situácia bude v dohľadnej dobe vyriešená.
Ivan Dendiš prevoz nádoby na sklo na horný koniec – miesto premiestnenia
nádoby pri kultúrnom dome som doobjednal ešte jednu nádobu na sklo ktorá bude
umiestnená na hornom konci.
Ivan Dendiš úprava vodného zdroja v cintoríne – vodný zdroj sme začali robiť ale
pre nepriaznivé počasie sme práce odložili na jar budúceho roku. Vzhľadom na fakt,
že šachta je vykopaná, na jar to bude dokončené.
Ivan Dendiš zakúpenie posýpača na soľ a štrk – ZAKÚPENÝ podľa dohody
s poslancami OZ, prejednané na prac. stretnutí cca 1.000,- €..
Ivan Dendiš čistenie potoka – navrhnutý postup: na jar bude vykonaná údržba
potoka prostredníctvom AČ a MOS a súčasne počkať na výzvu z operačného
programu Kvalita životného prostredia s názvom „Zníženie rizika povodní
a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“ kde budeme môcť fyzicky upraviť celé koryto
potoka. Zatiaľ by som nedával vlastné príjmy.
Ivan Dendiš prechod pre chodcov pri kostole – žiadosť je podaná na Ministerstve
Vnútra. Podľa výsledkov bude potrebné vyčlenenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie.
Ivan Dendiš stav projektu kanalizácia – hotová PD pre územné rozhodnutie,
hotová PD pre stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha podpis zmluvy o vecnom
bremene s majiteľmi pozemkov pod futbalovým ihriskom. Súčasne sa tiež začína
vybavovať územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Ivan Dendiš poškodená cesta Micišin – OPRAVENÉ
Ing. Peter Lazár žiadosť ZŠ s MŠ o odvážaní bio odpadu – vývoz bude prebiehať
pravidelne ,ale pokiaľ bude odpad pripravený nižšie pretože k tomuto miestu je veľmi
ťažký prístup.

3. SCHVÁLENIE ROZPOČTU OBCE BZOVÍK NA ROK 2017
Starosta informoval o rozpočte obce, ktorí mali poslanci na preštudovanie doma.
Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko. Po rozprave poslanci prijali
nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 143/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému
rozpočtu (7/7)
b) schvaľuje položkovitú formu rozpočtu obce Bzovík na rok 2017 (7/7)
c) schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2017 (7/7)
d) schvaľuje rozpočet Obce Bzovík na rok 2017 (7/7)
-

Ing. Kuzma sa informoval za JD v našej obci na základe schváleného VZN
o zvýšení ceny príspevku za stravovanie dôchodcov. Poslanci sa dohodli, že
do budúcna predloží zoznam dôchodcov, ktorí by využívali stravovanie
a potom sa dohodnú na výške príspevku.

9. DISKUSIA
Zapojenie sa do žiadosti Envirofond L3
1,
Uznesenie č. 144/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zapojenie sa do výzvy L3 –
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
budov ZŠ Bzovík (hlavná budova) (7/7).
2,
Uznesenie č. 145/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zapojenie sa do výzvy L3 –
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – Kultúrny dom Bzovík“. (6/7 zdržal
sa Ing. Lazár).

Zapojenie sa do žiadosti „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy
v obci Bzovík
Uznesenie č. 146/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zapojenie sa do výzvy IROPPO2-SC221-PZ-2016-1 z operačného programu IROP pre projekt s názvom
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík“. (7/7).
Zapojenie sa do výzvy obnovme si svoj dom

Uznesenie č. 147/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zapojenie sa do výzvy
Ministerstva Kultúry SR s názvom „Obnovme si svoj dom“ pre projekt s názvom
„Revitalizácia hradu Bzovík“ - oprava striech.(7/7).
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bzovík
Informovať obecné zastupiteľstvo a prítomných občanov o zámere vyhlásenia
výberového konania na dodávateľa rekonštrukčných prác ktoré budú obsahovať
výmenu všetkých svietidiel a doplnenie ďalších 30 svietidiel na miesta ktoré
v súčasnosti nie sú osvetlené. Rekonštrukcia bude zaplatená z úspor na energií za
verejné osvetlenie.
Uznesenie č. 148/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e
zámer obce Bzovík
rekonštruovať verejné osvetlenie v obci Bzovík. (7/7). Podmienky verejného
obstarávania sa dohodnú na pracovnom stretnutí poslancov.
Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Rekonštrukciu by som chcel realizovať prostredníctvom výzvy z OP KŽP Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. Budova OcÚ má v súčasnosti viacej porúch
a nie je zateplená a strecha nedostatočne utesnená teda rekonštrukcia je na mieste.
Súčasne sa rekonštrukciou znížia prevádzkové náklady na prevádzku (energiu) ktoré
sú v súčasnosti rozpočtované pre rok 2017 na úrovni 13.700,00 € a po rekonštrukcii
by sme znížili náklady na min. 50% teda ročná úspora cca 6.850,00 €. V kombinácii
s rekonštrukciou verejného osvetlenia by sme sa dostali na úsporu cca 9.000,00 €
ročne. Zatiaľ sa dohodlo, že sa urobí prieskum trhu.

-

Hlavný kontrolór upozornil starostu obce, že na najbližšom OZ je potrebné
informovať o zástupcovi obce.

- Ivan Dendiš sa informoval ohľadne sály, prenájmu sály, zariadenia kuchyne,
úradnej tabule obce.
- Ing. Mária Maslíková sa informovala o prenájme sály na hranie stolného tenisu.

