Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa
30. marca 2017 v Sále Obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní:
Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, Pavel KOHÚT, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV,
Pavel MOLNÁR
Neprítomná: Zuzana HERKOVÁ
Starosta obce: Boris SEDMÁK
Zamestnanci OcÚ: 4
Hlavný kontrolór obce: Ing. Adrián MACKO
Občania obce: 8
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, v ktorom bol na požiadanie poslanca Ing.
Lazára zrušený bod 5. Po opravení programu poslanci uvedený program schválili (6/6).
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Pavel Molnár, Petra
Čiaková
Písaním zápisnice je poverený: Bc. Iveta Urbanová
2. KONTROLA UZNESENÍ
Na 14. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15. novembra 2016 boli prijaté uznesenia pod
číslom 135 až 148. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval poslancov
k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci vzali na vedomie
kontrolu prijatých uznesení (6/6).
Uznesenie číslo 135/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľnosti
obce Bzovík na kalendárny rok 2017.
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.
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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.
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.
Uznesenie č. 139/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2016.
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.
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.
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.
Uznesenie č. 143/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému rozpočtu
b) schvaľuje položkovitú formu rozpočtu obce Bzovík na rok 2017
c) schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Bzovík na rok 2017
d) schvaľuje rozpočet Obce Bzovík na rok 2017
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).
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“.
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Uznesenie č. 146/2016
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zapojenie sa do výzvy IROP-PO2SC221-PZ-2016-1 z operačného programu IROP pre projekt s názvom „Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík“.
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.
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. Podmienky verejného obstarávania sa dohodnú na
pracovnom stretnutí poslancov.

3. VZN Č. 1/2017 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ
ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNEJ
ŠKOLE
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE BZOVÍK.
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 1/2017, o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bzovík. Vyzval poslanca Lazára, aby predstavil návrh VZN, keďže je
predkladateľom návrhu. Poslanec informoval o obsahu návrhu VZN, zároveň informoval
o prerokovaní návrhu VZN v Rade školy, ktorá vyjadrila súhlasné stanovisko s daným
návrhom a predstavil pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka zmeny času zápisu z pôvodného času
od 14:00 do 18:00 hod. na čas od 13:30 do 17:00 hod. Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík po
krátkej rozprave a zapracovaní pozmeňujúceho návrhu prijalo nasledovné uznesenie:
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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Návrh VZN č.1/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. VZN Č. 2/2017 O UMIESTŇOVANÍ INFORMAČNÝCH,
A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE BZOVÍK.

REKLAMNÝCH

Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 2/2017, o umiestňovaní informačných,
reklamných a propagačných zariadení na území obce Bzovík. Poslanci sa v rámci rozpravy
k predmetnému návrhu VZN dohodli na doplnení článku 8 v bode 2 nasledovne: 2) Poplatky
za umiestnenie reklamy sú stanovené nasledovne: Reklamná tabuľa.......5€/m2/rok,
Informačná tabuľa........... 5€/m2/rok. Zároveň sa spolu so starostom dohodli, že je potrebné
urobiť prieskum trhových cien za umiestňovanie predmetných zariadení a následne upraviť
schvaľované VZN v článku 8 Poplatky. Po rozprave prijalo OZ nasledovné uznesenie:
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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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Návrh VZN č.2/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. OZ/1/2017
Starosta obce informoval poslancov o prečerpaní niektorých rozpočtových položiek a tým je
potrebné schválenie rozpočtového opatrenia. V rozprave k návrhu rozpočtového opatrenia
hospodárka obce p. Babiaková vysvetlila zvýšenie výdavkov na podpoložkách – príspevok
pre Klub dôchodcov (30€) a údržba Čekovského potoka (1000€), na nakoľko ich omylom
nenahrala do rozpočtu. Starosta obce vysvetlil zvýšenie výdavkov na podpoložke 09.1.1
717002 Zateplenie budov ZŠ s MŠ o sumu 9630€ nakoľko sa dohodol s Ing. Lendvorským, že
časť sumy za vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu ZŠ obec zaplatí až v roku
2017. Poslanci OZ sa dohodli, že z návrhu rozpočtového opatrenia sa vyradí položka –
Zvýšenie výdavkov na položke 01.1.1 635006 Oprava budovy pošty o sumu 6850€,.
Navýšenie tejto položky sa uskutoční až po vyhodnotení verejného obstarávania na opravu
budovy pošty. Po rozprave prijalo OZ nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.151 /2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie číslo OZ/1/2017.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa: Pavel Molnár

Rozpočtové opatrenie č. OZ/1/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. SCHVÁLENIE PLÁNU INVESTIČNÝCH AKCIÍ OBCE BZOVÍK NA ROK 2017
Starosta obce informoval poslancov o pláne investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti na
rok 2017, ktoré predložila stavebná komisia a ktoré považuje za priority v roku 2017:
1. Vybudovanie priechodu pre chodcov ZŠ - kostol
2. Výstavba chodníka od plánovaného priechodu pre chodcov od ZŠ ku kostolu.
3. Dobudovanie chodníka a priľahlej plochy pred schodiskom do školskej jedálne a MŠ.
4. Dobudovanie bezbariérového prístupu na novovybudovanom chodníku do ZŠ s MŠ.
5. Oprava parkoviska a chodníka pri bytovke č.275.
6. Prestavba balkóna MŠ – prebudovanie na skladovací priestor.
7. Oprava strechy a komína hlavnej budovy ZŠ.
8. Výstavba autobusovej zastávky, priechodu pre chodcov a osvetlenia pri bytovkách.
Starosta obce navrhol doplniť do zoznamu nasledovné body:
- Chodník pozdĺž novou ulicou
- Rekonštrukcia futbalového ihriska (hracej plochy, oplotenia, striedačiek)
Po diskusii sa na návrh poslancov OZ doplnili do plánu investícií nasledovné body:
9. Odvodnenie cesty na Novej ulici
10. Vybudovanie multifunkčného ihriska v areály školy pri jedálni ZŠ.
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OZ prijalo nasledovné uznesenie:
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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Plán investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti na rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
7. RÔZNE
Hlavný kontrolór obce Ing. Macko vykonal kontroly a informoval OZ o vykonaných
kontrolách na OcÚ Bzovík. Následne Starosta obce po oboznámení s kontrolnými zisteniami
uviedol, že nie so všetkými súhlasí ale aj napriek tomu dôjde v stanovenom termíne
k náprave. Po rozprave poslanci OZ prijali nasledovné uznesenia:
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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Správa hlavného kontrolóra o finančnej kontrole a audite, kontrola oprávnenosti uzatvárania
všetkých zmlúv uzatvorených v mene Obce Bzovík bez uznesenia OZ Bzovík v období od
Júna 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 154/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík b e r i e
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

n a v e d o m i e kontrolu dodržiavania

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

Správa hlavného kontrolóra o finančnej kontrole a audite, pri vykonávaní základnej finančnej
kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.
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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Správa hlavného kontrolóra za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prezident futbalového oddielu TJ Bzovík p. Rastislav ZAŤKOV informoval o možnosti
podania projektu zo SFZ na opravy a úpravy futbalového ihriska, rekonštrukcie futbalovej
infraštruktúry a tiež budovanie tréningových ihrísk s umelou trávou. Projekt je potrebné podať
do 31. marca 2017. Veľkosť požadovaného finančného príspevku je maximálne vo výške
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50000€, s 25% spolufinancovaním žiadateľa. Poslanci sa vyjadrili k uvedenému projektu a
upozornili pána Zaťkovova, že informácia o projekte je na rýchlo, nakoľko OZ bolo konané
30. marca. Zároveň navrhli aby do žiadosti o príspevok zahrnuli vybudovanie multifunkčného
ihriska s umelou trávou v areáli školy pri budove jedálne ZŠ.
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy OP – KŽP výzva
číslo 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Po krátkej rozprave
prijalo OZ nasledovné uznesenie:
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“.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy OP – KŽP výzva
číslo 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – kultúrny dom Bzovík,
ale výzva je len na administratívne budovy, preto nie je možné sa do výzvy zapojiť.
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy Ministerstva
kultúry SR – Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6. Na predchádzajúcom obecnom
zastupiteľstve bolo uznesením schválené zapojenie sa do výzvy ministerstva kultúry –
Obnovme si svoj dom. Táto výzva je v súčasnosti už neaktuálna. Preto starosta informoval
o novej výzve. Po krátkej rozprave poslanci OZ schválili nasledovné uznesenie.
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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere zapojenia sa do výzvy Ministerstva vnútra
SR – 6.1.1 – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu. Starosta sa dohodol s poslancami OZ na terénnej obhliadke na budúci
týždeň, kde by bolo vhodné vybudovať zberné miesta a v akom rozsahu. Po obhliadke sa
následne príjme uznesenie OZ.
Opis projektu – Zberné miesta odpadov v Obci Bzovík tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce informoval poslancov OZ o voľnom mieste predsedu stavebnej komisie po
poslancovi Jaroslavovi Guttenovi. Starosta navrhol pána Pavla Kohúta, ktorý nemá doteraz
žiadnu komisiu na starosti. Pán poslanec Pavel Kohút funkciu predsedu stavebnej komisie
prijal.
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Na minulom OZ upozornil hlavný kontrolór starostu obce o funkcii zástupcu starostu, ktorú
nemáme obsadenú po poslancovi Jaroslavovi Guttenovi. Starosta obce navrhol za svojho
zástupcu poslanca OZ pána Pavla Molnára. Pán poslanec sa vyjadril, že mandát zástupcu
starostu obce zváži a na najbližšom OZ prítomných oboznámi o svojom rozhodnutí.
Starosta obce Bzovík informoval prítomných o doručenej cenovej ponuke od p. Ivana
Supuku. Nakoľko bola predošlá cenová ponuka doplnená o viaceré body, súčasná zvýšila na
sumu: 1850,- eur bez DPH, teda 2220,- eur s DPH. Pre objednanie dokumentácie v takejto
sume je potrebné urobiť výberové konanie pre výber dodávateľa. Starosta obce a poslanci OZ
sa dohodli, že na danú službu vyhlási výberové konanie.
Cenová ponuka od p. Ivana Supuku na vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie
objektu bytového domu je prílohou tejto zápisnice.
Starosta obce informoval OZ o Schválenie návrhu zmluvy na rekonštrukciu budovy pošty.
Tento bod musíme vypustiť pretože nedošlo k otváraniu obálok, nakoľko spoločná úradovňa
nám nestihla v dostatočnom predstihu pred OZ termínovo vyhovieť, z tohto dôvodu bude
návrh zmluvy pripravený do nasledujúceho OZ na schválenie.
Žiadosť p. Martina Fekiača o zriadenie vecného bremena o uložení inžinierskych sietí –
elektrická prípojka a kanalizačná prípojka k stavbe Polyfunkčného domu. Poslanci OZ sa
informovali o možnosti iného pripojenia do elektrickej sústavy ako na bytovke 275, z dôvodu
možnej výstavby ďalšej bytovky. Z tohto dôvodu požiadali p. Fekiača o doručenie stanoviska
SSE o možnosti iného napojenia alebo potvrdenia dostatočnej kapacity v tomto odbernom
mieste pre bytový dom po napojení stavby polyfunkčného domu.
Žiadosť p. Martina Fekiača o povolenie k vedeniu elektrickej NN prípojky a kanalizačnej
a vodovodnej prípojky cez pozemok vo vlastníctve obce Bzovík parcelné číslo 1999/1,
1999/53 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce informoval poslancov OZ o voľných nájomných bytoch v bytovkách číslo 269
a 275, kde sú voľné v bytovke číslo 269 jednoizbový byt a v bytovke číslo 275 trojizbový
a tiež jednoizbový byt. Voľba bytov bola dňa 6.3.2017 na pracovnom stretnutí poslancov OZ
a starostu obce. V tejto voľbe boli tajným hlasovaním pridelené byty nasledovným
žiadateľom:
-

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

Noví nájomníci Peter Vician a Lukáš Purdek sa dohodli, že pridelené byty by si chceli
vymeniť na základe udaných dôvodov Lukáša Purdeka, aby ste prihliadli na fakt, že jeho
rodičia bývajú v tom istom vchode a on má malé dieťa a je pre neho výhodnejšie mať byt
v bytovke 275 s čím Peter Vician súhlasil. Poslanci OZ následne prijali nasledovné uznesenie:
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
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Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Zápisnica z tajného hlasovania o pridelení bytov v obecných bytovkách Obce Bzovík tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o odpredaj pozemku pánovi Jánovi Sľúkovi.
K tejto žiadosti bolo na predchádzajúcom OZ prijaté uznesenie o zámere predaja. Starosta
obce informoval prítomných, že na dnešnom môžu poslanci OZ schváliť samotný predaj.
Poslanci OZ následne prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 159/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e predaj časti pozemku p. č. 1999/9 KNC, 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.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

8. DISKUSIA
Poslanci OZ sa informovali ohľadne zverejnenia zvukového záznamu zo zasadania OZ.
Starosta obce informoval, že zvukový záznam z decembrového zasadnutia OZ je už dnes
zverejnený. Poslanec OZ Ing. Peter Lazár pripomenul, že je potrebné zverejniť aj predošlé
zvukové záznamy zo zasadnutia OZ.
Pani Anna Benčeková sa informovala o možnosti doplnenia verejného osvetlenia na majeri.
Starosta obce informoval pani Benčekovú, že doplnenie posúdi stavebná komisia.
Pani Anna Benčeková sa informovala o oprave poškodeného okna v byte jej syna pána Petra
Benčeka v budove OcÚ. Starosta obce informoval pani Benčekovú, že v prípade zapojenia sa
do vyššie uvedeného projektu, výmena okien bude súčasťou projektu.
Pani Anna Benčeková o projekte kanalizácie v blízkosti miesta trvalého bydliska, s tým, že
by požadovala aby potrubie kanalizácie išlo po západnej strane miesta trvalého bydliska.
Starosta obce odpovedal, že v tomto čase to nie je vhodné riešiť nakoľko projekt je
momentálne posudzovaný v stavebnom konaní. Z toho dôvodu pristúpi k prehodnoteniu
trasovania kanalizačného potrubia pri spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie.
Súčasne podotkol pán poslanec Ing. Cyril Mackov, že v čase projektovania prvého
vyhotovenia projektovej dokumentácie kanalizácie pani Benčeková nemala záujem
o pripojenie sa ku kanalizácii a z toho dôvodu bolo trasovanie potrubia východnou stranou
a nie západnou.
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Pani Benčeková sa informovala či nie je možné futbalovému oddielu poskytnúť väčšiu
finančnú podporu z ktorej by bol oddiel schopný postupne opravovať futbalové ihrisko
a súčasti vybavenia priestorov. Ekonómka obce pani Babiaková ju informovala, že obec
nemôže vyčleniť väčšie množstvo financií pre oddiel nakoľko rozpočet nedovoľuje väčšiu
dotáciu.
Pán poslanec Ivan Dendiš sa informoval o dôvode nevyužívania zakúpeného posýpača, ktorý
bol zakúpený koncom roka 2016. Starosta obce informoval prítomných, že posýpač sme síce
zakúpili ale v čase najväčších mrazov počas tejto zimy kameňolomy nepracujú
a v stavebninách štrk ktorý je možné používať posýpačom bol zamrznutý. Z tohto dôvodu
sme posýpač používali len výnimočne. K tejto situácii došlo napriek tomu, že sme sa otázkou
predzásobenia posypovým materiálom zaoberali ešte na pracovnom stretnutí v novembri a na
zasadnutí OZ v decembri.
Pán poslanec Ivan Dendiš poďakoval obecnému úradu Bzovík za príspevok pre
zorganizovanie stolnotenisového turnaja v januári 2017. Podotkol, že turnaj bol úspešný
s veľkou účasťou mladých aj starších súťažiacich.
Pán poslanec poďakoval v mene futbalového oddielu, stolnotenisového klubu, klubu turistov
a klubu drobnochovateľov v obci Bzovík za sponzorské príspevky poskytnuté obcou Bzovík
na rok 2017.
Pán Poslanec Ivan Dendiš sa informoval o prenájme priestorov starého obecného úradu
pánovi Michalovi Pavlendovi. Starosta obce informoval, že zmluva bude v najbližšej dobe
uzatvorená, pravdepodobne od 1.4.2017. Starosta obce tiež informoval, že do dnešného dňa
pán Pavlenda zmluvu neurgoval.
Pán poslanec Ivan Dendiš sa informoval ohľadom vyradeného majetku (vysvetlilo sa to s pani
Babiakovou a omylom vyradený majetok sa zapísal naspäť do majetku).
Ing. Mária Maslíková poďakovala obecnému úradu za opravu vodného zdroja v cintoríne,
zároveň však podotkla, že stĺpik s vodou je blízko hrobov a, že medzi stĺpikom a hrobom je
málo miesta.
Ing. Mária Maslíková sa tiež informovala ohľadom úpravy VZN č. 8/2016 o príspevku na
stravu dôchodcom v obci Bzovík, prečo nie je súčasťou rokovania OZ. Starosta obce jej
odpovedal, že na poslednom OZ požadoval aby zmeny VZN boli prediskutované na zasadnutí
výboru klubu dôchodcov. Z dôvodu, že k tomu nedošlo úprava VZN nebola zaradená do
programu rokovania OZ.
Ing. Mária Maslíková sa informovala o možnosti opravy rigolu pri dome s. č. 56. Starosta
obce informoval pani Ing. Máriu Maslíkovú, že obec Bzovík nemôže opravovať majetok
ktorý nevlastní. Aj napriek tomu starosta obce posunul túto záležitosť na prešetrenie stavebnej
komisii.
Ing. Mária Maslíková informovala prítomných o pripravovanom podujatí pri príležitosti dňa
matiek, v rámci tohto podujatia požiadala starostu obce o prednesenie príhovoru. Pán starosta
prisľúbil účasť. Taktiež pani poslankyňa Petra Čiaková poznamenala, že tiež pripravuje
podujatie ku dňu matiek. Záverom bolo, že pri organizovaní podujatia budú spolupracovať
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obec Bzovík, jednota dôchodcov Bzovík a kultúrna komisia s predsedníčkou Petrou
Čiakovou.
Pani Anna Kollárová sa informovala o možnosti prečistenia rigolov pozdĺž ulicou malej
strany. Starosta obce súhlasil s tým, že rigoly budú v najbližšom čase prečistené cisternou.
Poslanec Dendiš v tejto súvislosti upozornil na znečistený rigol na zákrute pri ČOV, na ktorý
upozorňoval aj v minulom roku. Zároveň upozornil aby sa nečistoty vybraté z rigolov
nadávali na breh rigolov, pretože ich pri daždi naplaví znova do rigolov.
Pani Anna Kollárová upozornila na problém s obecným rozhlasom, konkrétne na skutočnosť,
že rozhlas nie je dobre počuť. Starosta obce súhlasil, že k rozhlasu zabezpečí technika za
účelom odstránenia poruchy.
Pán poslanec Ing. Peter Lazár poznamenal, že je potrebné dopracovať plán kultúrnych
podujatí pre rok 2017. Pani poslankyňa Petra Čiaková informovala, že plán kultúrnych
podujatí je pripravený a bude doručený poslancom OZ. Pán poslanec Pavel Molnár uviedol, či
nie je potrebné navýšiť rozpočet na kultúrne podujatia v roku 2017. Pán poslanec Ing. Peter
Lazár poznamenal, že rozpočet v roku 2016 nebol vyčerpaný a teda nie je dôvod pre
navýšenie rozpočtu pre tento rok. Starosta obce súhlasil, že nie je dôvod navyšovať túto
položku rozpočtu.
Pán poslanec Ing. Peter Lazár poďakoval obci Bzovík za súčinnosť pri príprave
a organizovaní podujatia „Obecná zabíjačka“. Rovnako poďakoval starosta obce všetkým
zúčastneným poslancom a ostatným organizátorom podujatia za prácu v rámci svojho
voľného času v prospech obci Bzovík.
Starosta obce predstavil prítomným projekt virtuálneho obecného serveru, ktorý by mal
prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi starostom obce, obecným úradom, poslancami OZ,
hlavným kontrolórom obce a verejnosťou. Popis uvedeného projektu tvorí prílohu zápisnice.

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

Overovateľ :

Ing. Peter LAZÁR
Ing. Cyril MACKOV

Zapisovateľ:

Bc. Iveta URBANOVÁ

Starosta obce:

Boris SEDMÁK
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VÝPIS UZNESENÍ – 15. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 30. MAREC 2017
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.
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
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

n a v e d o m i e kontrolu dodržiavania

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
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Uznesenie č. 159/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e predaj časti pozemku p. č. 1999/9 KNC, 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.
Zoznam príloh: (k nahliadnutiu u starostu obce)
Príloha č. 1: VZN č. 1/2017, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzovík
Príloha č. 2: VZN č. 2/2017, o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných
zariadení na území obce Bzovík
Príloha č. 3: Rozpočtové opatrenie č. OZ/1/2017
Príloha č. 4: Plán investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti na rok 2017
Príloha č. 5: Správa hlavného kontrolóra o finančnej kontrole a audite, kontrola oprávnenosti
uzatvárania všetkých zmlúv uzatvorených v mene Obce Bzovík bez uznesenia OZ Bzovík
v období od júna 2016
Príloha č. 6: Správa hlavného kontrolóra o finančnej kontrole a audite, pri vykonávaní
základnej finančnej kontroly
Príloha č. 7: Správa hlavného kontrolóra za rok 2016
Príloha č. 8: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
Príloha č. 9: Opis projektu – Zberné miesta odpadov v Obci Bzovík
Príloha č. 10: Cenová ponuka od p. Ivana Supuku na vypracovanie projektovej dokumentácie
na zateplenie objektu bytového domu
Príloha č. 11: Žiadosť p. Martina Fekiača o povolenie k vedeniu elektrickej NN prípojky
a kanalizačnej a vodovodnej prípojky cez pozemok vo vlastníctve obce Bzovík parcelné číslo
1999/1, 1999/53
Príloha č. 12: Zápisnica z tajného hlasovania o pridelení bytov v obecných bytovkách Obce
Bzovík
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