Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa
12. decembra 2017 v zasadačke Obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní:
Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ od 16,25, Pavel KOHÚT, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril
MACKOV
Starosta obce: Boris SEDMÁK
Ospravedlnení: Zuzana Herková, Pavel Molnár, Ivan Dendiš do 16,25
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 boli prítomní
štyria poslancov. Vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať
sa vo všetkých bodoch rokovania okrem bodu 3. Schválenie rozpočtu obce Bzovík na
rok 2018, pre scvhálenie ktorého je potrebná minimálne 3/5-nová prítomnosť
poslancov. Tento bod bol presunutý na neskôr, za ďalšie body programu do
avizovaného oneskoreného príchodu poslanca Ivana Dendiša. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia, poslanci uvedený program schválili (4/4).
Od 16,25 bol prítomný aj poslanec Ivan Dendiš, za svoj oneskorený príchod sa
ospravedlnil.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli navrhnutí: Pavel Kohút
a Petra Čiaková
2. KONTROLA UZNESENÍ
Starosta obce požiadal kontrolóra obce, aby predniesol správu o plnení prijatých
uznesení zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 12. októbra 2017 a požiadal
poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k prijatým uzneseniam a k správe
kontrolóra. Na záver tohto bodu poslanci vzali na vedomie kontrolu prijatých
uznesení (4/4).

Uznesenie č.169 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie číslo
2/2017.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Pavel Molnár
proti:0
zdržal sa:0

Uznesenie č.170 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík
s ch v a ľ u j e
projekt s názvom
„Rekonštrukcia telocvične v obci Bzovík“ s výškou 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

Uznesenie č.171 /2017

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

vypracovanie podrobného

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

3. SCHVÁLENIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k rozpočtu obce na rok
2018, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Rozpočet bol schvaľovaný už aj za prítomnosti
poslanca Ivana Dendiša, čím bol zabezpečená potrebná minimálne 3/5-nová
prítomnosť poslancov. Po rozprave prijali poslanci OZ nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.172/2017

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
rozpočtu na rok 2018
b) Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočet obce Bzovík za
rok 2018
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa:0

Rozpočet obce na rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. Stanovisko Hlavného
kontrolóra obce Bzovík Ing. Adriána MACKU k návrhu rozpočtu na rok 2018 tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Rozpočet ZŠ s MŠ prenesené kompetencie na rok 2018, rozpočet ZŠ s MŠ
originálne kompetencie na rok 2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.

4. SCHVÁLENIE PLÁNU INVESTÍCIÍ NA ROK 2018
Starosta predložil poslancom plán investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti obce
Bzovík na rok 2018, ktorý spracovala a pripravila stavebná komisia a ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice. Na návrh starostu a po konzultácii s poslancami bol do plánu
investičných kacií na rok 2018 zaradený bod č. 10. Vybudovanie vodného zdroje na
zavlažovanie futbalového ihriska. Túto investríciu na predposlednom OZ navrhol
zrealizovať poslanec Ing. Mackov.
V rámci rozpravy upozornil hlavný kontrolór na finančné krytie jednotlivých položiek
plánu investícií. Rozpočtom obce na rok 2018 sú priamo kryté len položky – 1, 2, 8, 9
(viď. príloha), takže v prípade realizácie ďalších investičných akcií bude nevyhnutné
vykonať úpravy rozpočtu resp. zabezpečiť finančné krytie. Poslanci po rozprave
prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.173 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e plán investícií na rok 2018.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa:0

5. SCHVÁLENIE PLÁNU KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2018
Starosta predložil poslancom plán kultúrnych podujatí na rok 2018, ktorý tvorí prílohu
tejto zápisnice. V rámci rozpravy poslanci navrhli doplniť bod č. 20 Stolnotenisový
turnaj, a zároveň upraviť výšku predpokladaných financií vynaložených na kultúrne
podujatia na 5000,-€ tak aby bol plán v súlade s rozpočtom obce. Poslanci po
rozprave prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.174 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e plán kultúrnych podujatí na rok
2018.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa:0

6. SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA č. 3/2017
Starosta obce požiadal ekonómku obce pani Annu Babiakovú k predloženiu návrhu
rozpočtového opatrenia č. 3/2017 poslancom. V rámci rozpravy poslanec Lazár
navrhol doplniť do rozpočtového opatrenia zníženie položky – oprava pošty vo výške
6850,- €, nakoľko sa táto investícia nerealizovala a do konca roka sa už ani
nezrealizuje. Rozpočtové opatrenie č.3/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. Po
rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.175 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa:0

7. SCHVÁLENIE DODATKU č. 1/2017 K VZN č. 3/2017 o podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
Na základe predloženého návrhu JD v obci Bzovík ktorý predložil starosta obce
poslancom, po rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.176 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci § 4
nasledovne:
- výška dôchodku do 345,- €
príspevok 1,00 €
- výška dôchodku od 345,01,- € do 410,- €
príspevok 0,75 €
- výška dôchodku od 410,01,- € do 500,- €
príspevok 0,50 €
Ostatné § VZN zostávajú nezmenené.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:0
zdržal sa:0

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. RÔZNE
8.1. Žiadosť pána Jozefa Sliackeho na prenájom nebytových priestorov
Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Jozefa Sliackeho na prenájom
priestorov v starom OcÚ, miestnosť číslo 115, bývalá sobášna miestnosť na
keramickú dielňu. Poslanci na základe rozpravy k uvedenej žiadosti prijali Uznesenie
č. 177/2017 a požiadali na najbližšie OZ o prítomnosť pána Sliackeho, aby vysvetlil
poslancom zámer svojho podnikania, prípadné úpravy priestorov, zabezpečenie
vstupu do požadovaných prenajímaných priestorov a o prípadné nevyhnutné
investície do prenajímaných priestorov, ktoré treba zabezpečiť, ako aj podružné
meranie spotreby elektrickej energie a pod., aby mohol svoj podnikateľský zámer
naplniť. Po rozprave prijali poslanci nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.177/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer prenájmu priestorov
miestnosti č. 115 o výmere 54,45 m2 (podľa prílohy k žiadosti) Starého obecného
úradu, budova so súpisným číslom 2, evidovaná na parcele reg. C KN parc.č.
1382/1, č.LV 388 evidovaný Okresným úradom Krupina – katastrálny odbor.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

Žiadosť pána Jozefa Sliackeho na prenájom nebytových priestorov tvorí prílohu tejto
zápisnice.
8.2. Žiadosť PaedDr. Evy Oboňovej o odkúpenie pozemku
Starosta obce predložil poslancom žiadosť PaedDr. Evy Oboňovej na odkúpenie
časti pozemku parcela číslo 1999/9 o celkovej výmere 35 m2 za cenu 2,32 € za m2
čo predstavuje celkovú sumu za odpredaj pozemku vo výške 81,20 €. Jedná sa
o parcelu v priamom susedstve žiadateľky. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č.178/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemku parc.
č. 1999/9 o celkovej výmere 35 m2 za cenu 2,32 € za m2 čo predstavuje celkovú
sumu za odpredaj pozemku 81,20 €, spôsobom hodným osobitného zreteľa, pričom
osobitným zreteľom je v tomto prípade skutočnosť, že predmetný pozemok sa
nachádza v priamom susedstve žiadateľky.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

Žiadosť PaedDr. Evy Oboňovej o odkúpenie pozemku tvorí prílohu tejto zápisnice.
8.3. Žiadosť Ing. Martina FEKIAČA

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Martina Fekiača o opätovné
prehodnotenie a kladné vyjadrenie k vkladu vecného bremena spočívajúceho
v umiestnení kábla elektrickej prípojky podľa projektu Polyfunkčného Domu Bzovík.
Starosta predložil poslancom aj pripravenú zmluvu od právničky. Po konzultácii so
žiadateľom a prejednaní uvedeného návrhu zmluvy sa poslanci so žiadateľom
a starostom dohodli, že do žiadosti a zmluvy vecnom bremene je potrebné doplniť aj
prípojku ku kanalizácii, zapracovať pripomienky poslancov k predloženej zmluve
(napr. obmedziť vjazd a prejazd motorovými vozidlami a strojmi na parcely povinného
– článok II. zmluvy) a po tomto doplnení bude žiadosť opätovne prerokovaná na
nabližošm zasadnutí OZ.
Žiadosť Ing. Martina FEKIAČA o povolenie vkladu vecného bremena, situačný
nákres a návrh zmluvy o vecnom bremene tvorí prílohu tejto zápisnice.
8.4. SCHVÁLENIE ZMLUVY O DIELO
Starosta obce predniesol návrh na Schválenie zmluvy o dielo – vypracovanie
projektovej dokumentácie pre projekt: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej
školy v obci Bzovík“. Projektová dokumentácia je potrebná k podaniu žiadosti
o NFP na výstavbu novej budovy MŠ, do ktorej sa chce obec zapojiť. Žiadosť je
potrebné podať najneskôr do 18.1.2018. Obsah žiadosti pred jej podaním bude
prerokovaná na pracovnom stretnutí starostu s poslancami OZ. Po rozprave prijali
poslanci nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.179/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zmluvu o dielo – vypracovanie
projektovej dokumentácie pre projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej
Školy v obci Bzovík“ ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Bzovík ako odberateľom
a Ing. arch. Ivanom Supukom ako zhotoviteľom.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Zvýšenie
kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Bzovík“ tvorí prílohu tejto zápisnice.
8.5. SCHVÁLENIE VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
Starosta obce požiadal zamestnankyňu obecného úradu pani Margitu Juchovú, ktorá
pripravila návrh VZN, aby informovala poslancov o zmenách vo VZN. Predložený
návrh VZN na rok 2018 neobsahuje žiadne zmeny v základe dane ani sadzbách
dane oproti VZN na rok 2017. Poslanci prijali uvedené uznesenie:
Uznesenie č.180/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bzovík o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.

8.5. SCHVÁLENIE VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
v obci Bzovík
Starosta obce požiadal zamestnankyňu obecného úradu pani Margitu Juchovú, ktorá
pripravila návrh VZN, aby informovala poslancov o uvedenom VZN. Pani Juchová
informovala, že občania môžu prostredníctvom elektronickej schránky využívať
podanie rôznych žiadostí, daňových priznaní elektronicky a nemusia ísť osobne na
OcÚ. Po rozprave poslanci prijali uvedené uznesenie:
Uznesenie č.181/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bzovík o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Bzovík.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Bzovík tvorí prílohu č. 11
tejto zápisnice.

8.6. SCHVÁLENIE KOMPETENCIE STAROSTOVI OBCE
Ekonómka obce pani Anna Babiaková informovala poslancov o potrebe doúčtovania
a ukončení roka. Preto požiadala obecné zastupiteľstvo aby uznesením rozšírili
právomoci starostu na tento účel. Po rozprave poslanci prijali uvedené uznesenie:
Uznesenie č. 182/2017
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 6.000,00 € v rámci ukončenia účtovného roku 2017, teda kompetencia
sa vzťahuje iba na mesiac december 2017.
Hlasovanie:
za: Petra Čiaková, Ivan Dendiš, Pavel Kohút, Ing. Peter Lazár, Ing. Cyril Mackov
proti:
zdržal sa:

8.7. Kontrola plnenia uznesení v Obci Bzovík 2015-2017
Hlavný kontrolór informoval obecné zastupiteľstvo o vykonanej kontrole plnenia
doteraz prijatých uznesení za aktuálne volebné obdobie. V rámci diskusie starosta
objasňoval v akej fáze plnenia sú jednotlivé uznesenia. Hlavný kontrolór do
nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraví návrh, ktoré z uznesení
je potrebné zrušiť prípadne aktualizovať.
Po rozprave poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení (5/5).
9. DISKUSIA
Pani Anna Benčeková sa informovala o osadení lampy na majeri. Starosta
informoval, že ide o dohodu s Jakubom Ľuptákom, Bzovík číslo 219, nakoľko je to
jeho súkromný pozemok. Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že p. Jakub
Ľupták už túto lampu má pripravenú na osadenie a obec zabezpečí jej montáž.
Pán poslanec Ing. Peter Lazár požiadal starostu, aby vyzval pána Supuku na opravu
technickej správy k rekonštrukcii bytovky 269. Ďalej sa informoval o pozemku pod
telocvičňou, ktorý je oplotený. Starosta informoval, že prenajal uvedený pozemok Ing.
Ľubomírovi Luptákovi na dobu 1 roka. Ďalej sa pán poslanec informoval o žiadosti
Obnovme si svoj dom, ktorú vypracováva obec v spolupráci s Matúšom Dlhopolcom,
kedy bude o žiadosti informovať poslancov. Starosta prisľúbil, že skôr ako sa žiadosť
podá budú poslanci informovaní o jej obsahu.
Pán poslanec Ivan Dendiš:
- žiadať dotáciu z VÚC na chodník pre chodcov pri kostole
- zakryť šachtu pri chodníku pod telocvičňou
- písať zápisnicu z prac. stretnutia
- vyzvať pána Michala Pavlendu aby začal platiť nájomné za prenajaté
nebytové priestory; starosta informoval poslancov, že ho už telefonicky
vyzýval

-

stolnotenisový turnaj
vysvetli a usmerniť p. Vojenčiaka na postup (poradie dôležitosti) pri vyhŕňaní
napadaného snehu
používanie posýpača na cestu
upozornil, že peniaze na opravu komína, ktoré boli žiadané už v lete a aj
oprava komína bola vykonaná, ešte stále škola nedostala

Pani poslankyňa Petra Čiaková informovala poslancov o konaní jedného z bodov
kultúrnych podujatí na rok 2018 - obecnej zabíjačke, ktorá sa bude konať
03.februára 2018.
Pán Ing. Martin Fekiač sa informoval o osvetlení a preložení lámp VO z jeho
pozemku. Starosta prisľúbil, že sa tento problém bude riešiť v jarných mesiacoch
roku 2018.

9. ZÁVER
Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia
starosta obce ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom a zúčastneným za účasť.
Poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov. Ukončenie o 18,30 hod.

Overovateľ :

Ing. Peter LAZÁR
Ing. Cyril MACKOV

Zapisovateľ:

Bc. Iveta URBANOVÁ

Starosta obce:

Boris SEDMÁK

Zoznam príloh:
-

Prezenčná listina poslancov OZ, zamestnancov obce
Prezenčná listina zúčastnených občanov obce
Rozpočet obce na rok 2018
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Bzovík Ing. Adriána MACKU k návrhu
rozpočtu na rok 2018
Rozpočet ZŠ s MŠ prenesené kompetencie na rok 2018
Rozpočet ZŠ s MŠ originálne kompetencie na rok 2018
Plán investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti obce Bzovík na rok 2018
Plán kultúrnych podujatí na rok 2018
Rozpočtové opatrenie č.3/2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016
Žiadosť pána Jozefa Sliackeho na prenájom nebytových priestorov
Žiadosť PaedDr. Evy Oboňovej o odkúpenie pozemku
Žiadosť Ing. Martina FEKIAČA o povolenie vkladu vecného bremena, situačný
nákres a návrh zmluvy o vecnom bremene
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Zvýšenie
kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Bzovík“
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Bzovík

VÝPIS UZNESENÍ – 18. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 12. DECEMBER 2017
Uznesenie č.172/2017

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
rozpočtu na rok 2018
b) Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočet obce Bzovík za
rok 2018
Uznesenie č.173 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e plán investícií na rok 2018.
Uznesenie č.174 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e plán kultúrnych podujatí na rok
2018.
Uznesenie č.175 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Uznesenie č.176 /2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci § 4
nasledovne:
- výška dôchodku do 345,- €
príspevok 1,00 €
- výška dôchodku od 345,01,- € do 410,- €
príspevok 0,75 €
- výška dôchodku od 410,01,- € do 500,- €
príspevok 0,50 €
Ostatné § VZN zostávajú nezmenené.
Uznesenie č.177/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zámer prenájmu priestorov
miestnosti č. 115 o výmere 54,45 m2 (podľa prílohy k žiadosti) Starého obecného
úradu, budova so súpisným číslom 2, evidovaná na parcele reg. C KN parc.č.
1382/1, č.LV 388 evidovaný Okresným úradom Krupina – katastrálny odbor.
Uznesenie č.178/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemku parc.
č. 1999/9 o celkovej výmere 35 m2 za cenu 2,32 € za m2 čo predstavuje celkovú
sumu za odpredaj pozemku 81,20 €, spôsobom hodným osobitného zreteľa, pričom
osobitným zreteľom je v tomto prípade skutočnosť, že predmetný pozemok sa
nachádza v priamom susedstve žiadateľky.
Uznesenie č.179/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e zmluvu o dielo – vypracovanie
projektovej dokumentácie pre projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej
Školy v obci Bzovík“ ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Bzovík ako odberateľom
a Ing. arch. Ivanom Supukom ako zhotoviteľom.

Uznesenie č.180/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bzovík o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018.
Uznesenie č.181/2017

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bzovík o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Bzovík.
Uznesenie č. 182/2017
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 6.000,00 € v rámci ukončenia účtovného roku 2017, teda kompetencia
sa vzťahuje iba na mesiac december 2017.

