ZÁPISNICA
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BZENICA
KONANÉHO 05. 08. 2021 O 17:00 HOD.
V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU A. KMEŤA V BZENICI

OZ v Bzenici na základe prejednania všetkých bodov
programu zasadnutia

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia, kontrola účasti, schválenie programu zasadnutia,
voľba návrhovej komisie.
Dnešnú schôdzu otvoril a viedol starosta obce Bzenica – Pavol Mazúr, privítal
všetkých prítomných a konštatoval, že na schôdzi je prítomná nadpolovičná vačšina
poslancov obecného zastupiteľstva a schôdza je uznášania schopná.

-

Za členov návrhovej komisie na prípravu uznesení navrhol poslancov:
Mgr. Lenka Holečková
Dana Kaššová

Starosta obce Bzenica dal hlasovať za program zastupiteľstva a návrhovú komisiu,
pokiaľ nemá niekto z prítomných poslancov návrh na doplnenie programu. Všetci poslanci
súhlasili s predloženým programom.
Starosta obce pán Pavol Mazúr navrhol do programu rokovania OZ doplniť bod č. 19
– Žiadosť o odkúpenie pozemku od pána Máriána Klimana a manželky Michaely a bod č. 20
Žiadosť o umožnenie výkopových prác na vlastné náklady popri ceste na obecnom pozemku
(parc. č. 670 a 677) na uloženie prívodného elektrického kábla od bodu pripojenia ku
vlastnému pozemku od pána Máriána Klimana a manželky Michaely.
Poslanec Jozef Dekýš žiadal doplniť ako samostatný bod Informáciu o príprave
a priebehu projektu Bzenica - Kanalizácia a ČOV.

Hlasovanie k schváleniu programu zasadnutia, doplneniu bodov do programu rokovania a
voľba návrhovej komisie.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci: Za: Proti: Zdržal sa:
Dana Kaššová
X
Mgr. Lenka Holečková
X
Anna Danková
X
Pavel Staňo
X
Jozef Dekýš
X

Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Program zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Doplnenie žiadosti o odkúpenie pozemku pána Mariána Klimana a manželky
Michaely do bodu programu rokovania OZ
- Doplnenie žiadosti o umožnenie výkopových prác na vlastné náklady popri ceste
na obecnom pozemku (parc. č. 670 a 677) na uloženie prívodného elektrického
kábla od bodu pripojenia ku vlastnému pozemku od pána Máriána Klimana
a manželky Michaely do bodu programu rokovania OZ.
- Doplnenie bodu Informácia o príprave a priebehu projektu Bzenica – Kanalizácia a
ČOV
b) Volí:
- Členov návrhovej komisie v zložení :
Mgr. Lenka Holečková a Dana Kaššová
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce Bzenica, pán Pavol Mazúr určil sa overovateľov zápisnice:
- Annu Dankovú
- Pavla Staňa
Za zapisovateľku určil pani Mariannu Dankovú.

Hlasovanie k určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci: Za: Proti: Zdržal sa:
Dana Kaššová
X
Mgr. Lenka Holečková
X
Anna Danková
X
Pavel Staňo
X
Jozef Dekýš
X

Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Volí:
- Overovateľov zápisnice v zložení:
Anna Danková a Pavel Staňo
b) Určuje:
- Zapisovateľku: Mariannu Dankovú
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3) Správa starostu od posledného zasadnutia OZ a kontrola plnenia uznesenia
z posledného OZ.
V tomto bode informoval starosta obce prítomných poslancov o správe starostu od
posledného OZ a plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ, dňa 27. 04. 2021 a plynule
prešiel na bod programu č. 4. Správa starostu tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu starostu obce, od posledného zasadnutia OZ a kontrolu plnenia uznesenia
z posledného OZ.

K bodu č. 4) Rozpočet obce k 30. 06. 2021 – vyhodnotenie.
Pani Marianna Danková oboznámila prítomných o plnení rozpočtu obce Bzenica k 30. 06.
2021.
Hlasovanie k rozpočtu obce Bzenica.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci: Za: Proti: Zdržal sa:
Dana Kaššová
X
Mgr. Lenka Holečková
X
Anna Danková
X
Pavel Staňo
X
Jozef Dekýš
X

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Rozpočet obce k 30. 06. 2021.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5) Rozpočet MŠ a ŠJ k 30. 06. 2021 – vyhodnotenie.
V tomto bode vystúpila pani Marianna Danková, ktorá všetkých prítomných oboznámila
s Rozpočtom MŠ a ŠJ k 31. 12. 2020. Keďže nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky,
bola táto správa vzatá na vedomie.

Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Rozpočet MŠ a ŠJ k 30. 06. 2021 - vyhodnotenie

K bodu č. 6) Rozpočet TJ TATRAN Bzenica k 30. 06. 2021 – vyhodnotenie.
V tomto bode vystúpila pani poslankyňa Dana Kaššová, ktorá predniesla Rozpočet TJ
TATRAN Bzenica k 30. 06. 2021 a následne bola táto správa vzatá na vedomie.

Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Rozpočet TJ TATRAN Bzenica k 30. 06. 2021 - vyhodnotenie

K bodu č. 7) Správa o činnosti Klubu seniorov Bzenica k 30. 06. 2021.
V tomto bode programu vystúpila pani poslankyňa a zároveň predsedníčka Klubu seniorov
v Bzenici, pani Anna Danková a predniesla Správu o činnosti Klubu seniorov Bzenica
k 30. 06. 2021. Následne bola táto správa vzatá na vedomie.

Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu o činnosti Klubu seniorov Bzenica k 30. 06. 2021

K bodu č. 8) Správa o ekonomickom hospodárení spoločnosti Bzenex, s. r. o. k 30. 06.
2021 a Bzenex p. o., k 30. 06. 2021.
Správu podala pani Marianna Danková, keďže nemal pripomienky nikto z prítomných, bola
táto správa zobratá na vedomie.

Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu o ekonomickom hospodárení spoločnosti Bzenex, s. r. o., k 30. 06. 2021
a Bzenex p. o., k 30. 06. 2021

K bodu č. 9) Správa o ekonomickom hospodárení spoločnosti Bzenex BMP, s. r. o.
k 30. 06. 2021
Správu podala pani Ing. Alžbeta Klimanová, keďže nemal pripomienky nikto z prítomných,
bola táto správa vzatá na vedomie.

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu o ekonomickom hospodárení spoločnosti Bzenex BMP, s. r. o.,
k 30. 06. 2021

K bodu č. 10) Správa o činnosti Kameňolomu Sokolec s. r. o., k 31. 12. 2020.
Správu podala pani Marianna Danková, keďže nemal pripomienky nikto z prítomných, bola
táto správa vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu o činnosti Kameňolomu Sokolec, s. r. o., k 31. 12. 2020

K bodu č. 11) Správa hlavného kontrolóra obce.
V tomto bode vystúpila pani Gabriela Mrenicová – hlavná kontrolórka obce, ktorá predložila
prítomným poslancom „Správu z kontrolnej činnosti vykonanej na Obecnom úrade za I.
polrok 2021“. Keďže nemal žiadne pripomienky nikto z prítomných, bola táto správa vzatá
na vedomie.

Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce

K bodu č. 12) Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky obce Bzenica za
rok 2020.
V tomto bode požiadal starosta obce, pán Pavol Mazúr pani Mgr. Lenku Holečkovú, aby
prítomných oboznámila so správou nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky obce
Bzenica za rok 2020. Nikto z prítomných nemal žiadne námietky a tak bola táto správa vzatá
na vedomie.

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky obce Bzenica za rok 2020

K bodu č. 13) Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
obce Bzenica za rok 2020.
V tomto bode starosta obce, opäť požiadal pani Mgr. Lenku Holečkovú, aby prítomných
oboznámila so správou nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Bzenica za rok 2020. Nikto z prítomných nemal žiadne námietky a tak bola táto správa vzatá
na vedomie.

Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Bzenica za rok 2020.

K bodu č. 14) Žiadosť od Stredoslovenskej distribučnej – rozšírenie NNK.
Starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, nakoľko im materiály boli
zaslané k preštudovaniu vopred. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a tak prešiel
k hlasovaniu.

Hlasovanie k žiadosti od Stredoslovenskej distribučnej – rozšírenie NNK.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Žiadosť od Stredoslovenskej distribučnej – rozšírenie NNK.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 15) Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Hanzel.
Starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, nakoľko im materiály boli
zaslané k preštudovaniu vopred. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a tak prešiel
k hlasovaniu.

Hlasovanie k žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Hanzel.

Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Hanzel.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 16) Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Bieleš.
V tomto bode požiadal starosta obce Bzenica – Pavol Mazúr, prítomných poslancov, aby sa
vyjadrili k horeuvedenej žiadosti pána Bieleša, ktorá im bola všetkým zaslaná na
preštudovanie a prešiel k hlasovaniu.

Hlasovanie k žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Bieleš.

Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – pán Bieleš.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 17) Žiadosť pána farára o príspevok na maľovanie kostola.
Starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, nakoľko im materiály boli
zaslané k preštudovaniu vopred a horeuvedenou žiadosťou sa zaoberali aj na poradnom zbore.
Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a tak prešiel k hlasovaniu.

Hlasovanie k žiadosti pána farára o príspevok na maľovanie kostola.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Žiadosť pána farára o príspevok na maľovanie kostola v sume 10 000 €.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 18) Zámer obstarávania zmien a doplnkov č. 4 ÚPN.
V tomto bode starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, nakoľko sa danou
problematikou zaoberali 2x na poradnom zbore za prítomnosti Ing. Arch. Čamajovej
a plynule prešiel k hlasovaniu.

Hlasovanie k Zámeru obstarávania zmien a doplnkov č. 4 ÚPN.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Obstarávanie zmien a doplnkov č. 4 ÚPN.
Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

K bodu č. 19) Žiadosť o odkúpenie pozemku pána Mariána Klimana a manželky
Michaely.
Starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, nakoľko im materiály boli
zaslané k preštudovaniu vopred. Nikto nemal námietky a prešlo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie k Žiadosti o odkúpenie pozemku pána Mariána Klimana a manželky Michaely.
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Žiadosť o odkúpenie pozemku pána Mariána Klimana a manželky Michaely.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 20) Žiadosť o umožnenie výkopových prác na vlastné náklady popri ceste na
obecnom pozemku (parc. č. 670 a 677) na uloženie prívodného elektrického kábla od
bodu pripojenia ku vlastnému pozemku od pána Máriána Klimana a manželky
Michaely.
Starosta obce, vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili, nakoľko im materiály boli
zaslané k preštudovaniu vopred. Nikto nemal námietky a prešlo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie k Žiadosti o umožnenie výkopových prác
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Žiadosť o umožnenie výkopových prác na vlastné náklady popri ceste na obecnom
pozemku (parc. č. 670 a 677) na uloženie prívodného elektrického kábla od bodu
pripojenia ku vlastnému pozemku od pána Máriána Klimana a manželky
Michaely.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 21) Informácia o príprave a priebehu projektu Bzenica – Kanalizácia a ČOV.
V tomto doplnenom bode programu pán starosta obce, Pavol Mazúr oboznámil všetkých
prítomných o príprave a priebehu prác v rámci projektu Bzenica – Kanalizácia a ČOV.
Konštatoval, že územné konanie beží. Minulý týždeň bola podpísaná zmluva so spoločnosťou
HYDROECO, ktorá nám robila aj projekt pre územné rozhodnutie.

Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Berie na vedomie:
- Informáciu o príprave a priebehu projektu Bzenica – Kanalizácia a ČOV.

K bodu č. 22) Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
V rozprave poslancov vystúpil pán Jozef Dekýš, ktorý navrhol, aby výška príspevku na
maľovanie kostola bola uhradená v plnej výške.
K bodu č. 23) Diskusia.
Ako prvá v diskusii vystúpila pani poslankyňa Dana Kaššová, ktorá upozornila Jána Dekýša
ml, aby nevyvážal stavebný odpad do kontajneru na Záhorčí. Tento kontajter je iba pre
obyvateľov Záhorčia.
Na tento diskusný príspevok reagoval pán Ján Dekýš st., aby obec dávala tento kontajner
častejšie vysýpať.
Ján Dekýš ml., dodal, že on si zákonný poplatok za odpad platí.
Na túto problematiku zareagoval starosta obce, pán Pavol Mazúr, že veľkokapacitné
kontajnery neslúžia na stavebný, ale na komunálny odpad.

Ján Dekýš st, mal dotaz kedy bude postavený Domov seniorov, ktorý bol už vo volebnom
programe bývalého starostu obce, pána Mareka Kováča a žiada správu v akom je to štádiu
a zároveň požiadal o podanie správy na najbližšom OZ.
Na to reagoval pán poslanec Jozef Dekýš, že on ponúkol svoj pozemok „u Pavkov“ na
odpredaj pre stavbu Domu seniorov, ale keďže bola ponúknutá suma 5,20€/m2, tak to bolo
pre neho nevyhovujúce.
Starosta obce konštatoval, že lokalita pod bývalým štátnym majetkom je najvhodnejšia na
vybudovanie DSS.

Potom pán Ján Dekýš st. nadviazal, že na parkoch vysychajú rastliny, kríky, obrubníky sú
vytrhané a do parkov by sa mali nasadiť nové rastliny. Na Bukovine Dom smútku, ktorý stál
150 000 € je obyčajný koráb a je to hanba.
Ďalej mal nasledovné dotazy:
-

-

Čo sa týka dobrovoľného hasičského zboru, už viackrát sa pýtal prečo ho nemáme.
V akom stave je štiepačka a ako sa využíva?
Ďalej poukázal na cestu pri pánovi Cyrilovi Kmeťovi a pani Dankovej – sú tam
jamy.
ČOV vo Vyhniach nefunguje dobre, uniká im kal do potoka, dostali pokutu
a zároveň vyzval starostu obce, aby išiel jednať do Pivovaru o nápravu.
Konštatoval, že cena za vývoz septikov je vysoká. A prečo sa nevyváža odpad do
septikov do Žarnovice alebo Žiaru nad Hronom, kde je cena nižšia. Zároveň
požiadal, aby bola urobená kalkulácia.
Prečo hasiči čerpali pitnú vodu z hydrantu pri bytovke a kto to zaplatí?
Záverom sa pýtal prečo majú poslanci 300 € štvrťročne, keď nič nerobia. A spýtal
sa konkrétne pani poslankyni Anny Dankovej, aký prínos do OZ, ako poslankyňa
priniesla, keď na mítingoch bývalých kandidátov na starostov mala silné reči.

Starosta obce, pán Pavol Mazúr opätovne pripomenul, že výsadbu iných krov a drevín
v parkoch nie je možné realizovať z dôvodu, že táto zeleň bola vybudovaná z eurofondov na
ktoré platia pravidlá že po dobu 5 rokov nesmie dôjsť k žiadnej zmene.
Rekonštrukcia Domu smútku na Bukovine bola realizovaná z eurofondov v rámci
schváleného projektu a rozpočtu.
K pripomienke ohľadne založenia dobrovoľného hasičského zboru nebola ochota zo strany
občanov našej obce, ani po opakovanom oslovení o členstvo v tejto dobrovoľnej organizácií.
Čo sa týka štiepkovačky, starosta obce konštatoval, že je k dispozícií, ale občania a túto
službu doteraz neprejavili záujem a na obecný úrad nebola doručená žiadna žiadosť.
K zničenej ceste pri pánovi Cyrilovi Kmeťovi sa jamy opravia a pri pani Dankovej sa žiadne
poškodenie cesty nepotvrdilo.
K pripomienke o nefunkčnej ČOV vo Vyhniach konštatoval, že takéto zistenia mu nikto
doteraz neoznámil a že urobí kroky k tomu, či ČOV Pivovaru funguje správne.
K vývozu septikov a cene reagoval, že zmluva s Pivovarom Steiger, a. s. bola uzatvorená na
základe verejnej súťaže, ktorej sa zúčastnili aj ČOV Žarnovica a ČOV Žiar nad Hronom.
Najvýhodnejšia cena bola práve od Pivovaru Steiger a. s., a z tohto dôvodu s nimi bola
uzatvorená zmluva.

Na pripomienku prečo hasiči čerpali vodu z hydrantu pri bytovke reagoval, že hydrant slúži
práve na takéto účely pri vzniku požiaru, a nakoľko voda neprešla vodomerom, platiť za ňu
nebude nikto.
K poslaneckým odmenám dodal, že poslanci majú na odmeny nárok zo zákona.

Milan Halaj st. konštatoval, že sa v obci nič nedeje a deti sa nemajú kde hrať. Už pred 4
rokmi mala byť škola vynovená a MŠ rozšírená, aby deti neodchádzali do škôl vo Vyhniach.
Nesprávne bola opravená strecha na škole, po jeho upozornení, že do nej zateká. Cintorín je
pokosený tak, že na ňom vychádzajú slimáky, nefunguje osvetlenie, iba niektoré svetlá, je tam
opadnutá dlažba po smršti a schody nie sú pozametané. Dedinský potok nebol po kosení
vyhrabaný a je tam plno hadov. Keď na OÚ pracovali bývalí pracovníci, tak sa vyhrabával.
Všetky spády z potoka sú zanesené a treba ich vyčistiť v prípade veľkej vody hrozí
vybreženie. Potok smrdí, treba ďalej pokračovať v regulácií potoka. Ako dopadla kontrola
mostov cez obecný potok, hlavne cez hlavnú cestu je most zničený. Odvodňovací kanál „pod
Brcom“ nie je vyčistený a voda vyteká na cestu, v zime hrozí nebezpečenstvo ľadu a havárie
pri soche Panny Márie. Poukázal na prístupovú cestu na hospodárskom dvore, kde podľa neho
treba vyčistiť kanál a nebude sa ničiť. Obecná technika, ako napr. fekál, LIAZ, štiepačka a iná
technika bola v minulosti veľmi dobrá, mohli nám ju závidieť aj iné obce. Čo sa stalo s LIAZ?
Prečo sa všade používa iba traktor, ktorý robí hluk. Traktor je nekvalitný a vyberali ho ľudia,
ktorí o tom nemali ani zdanie. Obecná miešačka bola zbytočne kúpená, keď ju nikto
nepoužíva. Ďalej upozornil na zlý podklad pod kontajnermi na tetrapaky. Následne mal dotaz
ohľadom spolupráce obce a farského úradu v rámci renovácie kostola (elektroinštalácia
a plánované maľovanie kostola).
Na záver mal nasledovné dotazy:
-

Prečo sa nepomáhalo pánovi Čížovi pri zničenej streche po búrke?
Od októbrovej schôdze nedostal odpoveď, kde sa odviezol frézing zo štátneho
majetku.
Ako chce obec riešiť štiepkovanie konárov v obci?
Čo sa stalo s kováčskou dielňou a kde je náradie?
Montážna jama – bolo povedané, že má poslúžiť aj iným obyvateľom.

Následne na tento diskusný príspevok odpovedal starosta obce, Pavol Mazúr, ktorý hneď
konštatoval, že nie je pravda, že sa v obci nič nerobí. Zamestnanci obce pracujú operatívne,
akákoľvek žiadosť zo strany občanov na obecný úrad je vybavená bezodkladne.
K nákladnému automobilu LIAZ sa starosta vyjadril, že posledným OZ bol schválený predaj
automobilu LIAZ, nakoľko jeho prevádzka je nerentabilná a využívala sa minimálne.

K pripomienke o kúpe traktora vysvetlil, že typ traktora a jeho príslušenstvo bolo podmienené
projektom do ktorého sa obec zapojila v rámci výzvy z eurofondov. To že traktor hučí je asi
len subjektívny názor, nie objektívny.
Čo sa týka rozšírenia MŠ do budúcna sa obec nebráni rozšíreniu a to, že deti navštevujú MŠ
vo Vyhniach je rozhodnutie rodičov a nie z dôvodu odmietnutia pre nedostatok kapacity.
Zároveň k oprave strechy dodal, že ani po niekoľkonásobnej kontrole nebolo zistené
zatekanie do budovy.
Na pripomienku o cintoríne reagoval, že cintoríny boli pokosené 4x k dnešnému dňu. Čo sa
týka svietidiel stav bude preverený a prípadné závady budú odstránené. Oprava spadnutej
dlažby na cintoríne sa uskutoční budúci týždeň.
K dotazu ohľadom kosenia potoka dodal, že jeho kosenie zabezpečuje Povodie Hrona a na
zamyté spády už boli upozornení. Čo sa týka obecných mostov, bol na ne vypracovaný
statický posudok, výsledky prišli v týchto dňoch a bolo konštatované, že mosty sú v dobrom
technickom stave.
Čo sa týka miešačky a montážnej jamy doposiaľ nebola zaznamená žiadosť na zapožičanie.
V prípade záujmu budú občanom podľa možností tieto služby poskytnuté.
Na otázku prečo sa nepomáhalo pánovi Čížovi po búrke reagoval, že tam bol osobne a po celú
dobu opravy.
K dotazu o kováčskej dielni odpovedal, že existuje a nepotrebný a poškodený materiál dal
bývalý pán starosta obce, Marek Kováč zlikvidovať. A doteraz nebola prijatá žiadna žiadosť
od kováča o využitie tejto dielne.

Ing. Alžbeta Klimanová reagovala na čerpanie vody z hydrantu pri bytovke na Bukovine, že
voda má slabý tlak a v prípade požiaru by voda nedosiahla ani na 2 poschodie.
Na diskusný príspevok pani Ing. Alžbety Klimanovej starosta obce reagoval, že požiada
Vodárne a Kanalizácie o premeranie tlaku v tomto hydrante.

Pán poslanec Jozef Dekýš konštatoval, že by bolo dobré doplniť kôru do parkov, treba kúpiť
poriadnu a nie štiepku, ktorá sa používa na kúrenie. Je potrebné opraviť potok pri pánovi
Jánovi Varsovi. Ďalej konštatoval, že by nebolo na škodu veci, aby sa obecné zastupiteľstvo
zišlo aj častejšie, ako podľa zákona.
Opätovne pán Dekýš upozornil na prehodnocovanie harmonogramu prípravy a priebehu
všetkých prác, ktoré sa týkajú vybudovania kanalizácie a ČOV v našej obci teda
harmonogramu, ktorý on spracoval a harmonogramu, ktorý spracoval starosta obce. Podotkol,
že začiatok prípravných prác s bývalým starostom, Marekom Kováčom a stretnutí
s kompetentnými ľuďmi bol k tomuto projektu veľmi úspešný.

Starosta obce reagoval, že štiepka na dosypanie bola použitá z vlastných rezerv a v prípade
potreby bude dokúpená. A oprava potoka pri pánovi Varsovi bude riešená v spolupráci
s Povodím Hrona. Čo sa týka konania OZ, tie zvoláva vždy podľa potreby.
Na všetky diskusné príspevky odpovedal starosta obce, pán Pavol Mazúr, ktorý sa spýtal pána
Milana Halaja st., ako má ošetrené presakovanie močovky do spodných vôd a jeho kone
znečisťujú štátnu cestu výkalmi, ktoré nie sú z cesty odstránené. Pán Halaj na toto
upozornenie nereagoval.

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Doporučuje:
- Pripraviť plán projektu kanalizácie
- Predĺžiť návrh PHSR
- Prehodnotiť plán verejných zastupiteľstiev

K bodu č. 24) Návrh na uznesenie – predniesla poslankyňa Dana Kaššová.

Hlasovanie k Návrhu na uznesenie
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Za: Proti: Zdržal sa:
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Návrh na uznesenie
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 25) Záver – ukončenie.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a dochvíľnosť.

Zapisovateľ:

................................................
Marianna Danková

Overovatelia zápisnice:

.................................................
Anna Danková

..................................................
Pavel Staňo

.....................................
Pavol Mazúr
starosta obce
Bzenica

