Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou konanom dňa
30.10. 2013 o 16,30 h v zasadačke Obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovateľmi zápisnice boli určení: p. J. Bilová Majtásová a p. E. Gregušová
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Správy HK
Odkúpenie pozemku pre výstavbu nájomných bytov
Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Rybníky
Výsledok verejnej obchodnej súťaže - odpredaj majetku obce – automobil NIVA
Príprava projektu v rámci výziev Envirofondu
Výsledok verejnej súťaže na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Návrh rozpočtu na rok 2014
Zmena poplatkov za výkop hrobového miesta
Žiadosť o uzavretie zmluvy o vecnom bremene pre účely vedenia kanalizácie cez obecný
pozemok, p. Znachor
Informácia o činnosti komisií OZ

Rôzne:
Informácia o činnosti starostu
Diskusia
Záver

Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia a návrh na overovateľov
zápisnice a to: p J. Bilová Majtásová a p. E. Gregušová
Súčasne požiadal o jeho doplnenie o dva nové body:
TVS – Výzva na preskúmanie zákonného stavu – vývoz žúmp
Doplnenie člena/predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia
Po prečítaní návrhu programu OZ požiadala prítomná p. Ančicová o doplnenie programu o opätovné
prerokovanie jej žiadosti o odkúpenie 345m pozemku, ktorá bola už raz prerokovaná na zasadnutí OZ
dňa 26.8. 2013.

Uznesenie č. 294/2013
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
Za: Gregušová, Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Švok
Proti: Zdržal sa: 1
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1. Žiadosť p. Oľgy Ančicovej o odkúpenie pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince
v reg. C KN
Prítomná pani Ančicová informovala poslancov OZ o dôvodoch svojej žiadosti o odkúpenie parcely
č. 4123/8 o výmere 343 m2 o ktorú sa dlhodobo stará za cenu 0,50 EUR/m2.
Predsedníčka finančnej komisie informovala o záveroch stretnutia finančnej komisie k predmetnej
záležitosti, ktorá s odpredajom súhlasí, ale za cenu 2 EUR/m2.
V závere rokovania k danému bodu sa p. Ančicová vyjadrila, že neakceptuje stanovisko finančnej
komisie a návrh na výšku ceny 2 EUR/m2.
Uznesenie č. 295/2013:
OZ berie na vedomie informáciu a stanovisko p. Ančicovej.

2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
dňa 18.9. 2013.
Uznesenie č. 296/2013:
OZ berie na vedomie kontrolu úloh.

3. Správy hlavného kontrolóra
HK predniesol záznam o výsledku následnej finančnej kontroly finančných výdavkov
Základnej školy za tovary a služby za obdobie I. polroku 2013 (Záznam č. č.) a o finančnej kontrole
platenia daní z nehnuteľností ( Záznam č. 7.).
Uznesenie č. 297/2013:
OZ berie na vedomie Záznam o výsledku finančnej kontroly č. 6/2013 a č. 7/a odporúča zabezpečiť
vymáhanie daní v zmysle platných predpisov.

4. Odkúpenie pozemku pre výstavbu nájomných bytov
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnom stave odkúpenia pozemku potrebného na
výstavbu nájomných bytov na parc. č. 999/2, kat. územie Dolné Bzince vo výmere 5 000 m2
a o skutočnosti, že dňa 23.10. 2013 bolo objednané vypracovanie súdnoznaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. Nakoľko tento posudok nebol ešte k dipozícii, OZ nemohlo
ďalej o danej problematike rokovať.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Rybníky
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti p. Kataríny Margetiakovej, Dolné Srnie 420
o odkúpenie stavebného pozemku v časti Rybníky. Predmetná žiadosť bola prerokovaná na stavebnej
komisii dňa 2. 10. 2013, ktorá odporúča vyhlásenie verejnej súťaže na predaj stavebného pozemku
v časti Rybníky za podmienky stanovenia minimálnej šírky pozemku 15 m.
Uznesenie č. 298/2013
OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj stavebného pozemku v časti Rybníky.
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Za: Gregušová, Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Švok
Proti: Zdržal sa: -

6. Výsledok verejnej obchodnej súťaže - odpredaj majetku obce – automobil NIVA
Starosta obce informoval o výsledku opakovaného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku obce, motorového vozidla VAZ 2121 Niva, ktoré bolo vyhlásené dňa 30.9. 2013 a web
stránke obce a na vývesnej tabuli s termínom uzávierky 16.10 2013 do 12:00 hod.
V rámci stanoveného termínu doručenia bola doručená jedna ponuka (7.10. 2013 10:00 hod.) na
odkúpenie v sume 251 EUR p. V. Malíčkom, Bučkovec 1076, Moravské Lieskové.
Uznesenie č. 299/2013
OZ súhlasí s predajom osobného motorového vozidla VAZ 2121 Niva p. V. Malíčkovi za cenu 251
EUR v hotovosti pri podpise kúpnopredajnej ceny.
Za: Gregušová, Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Švok
Proti: Hložka
Zdržal sa: -

7. Príprava projektu v rámci výziev Envirofondu
Starosta obce informoval prítomných poslancov o vypracovaní a podaní žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2014 z Environmentálenho fondu s názvom Nákup techniky na
separovaný zber odpadu v obci Bzince pod Javorinou, predmetom ktorého je nákup multifunkčného
vozidla na zabezpečenie separovaného zberu a 20 kusov 1 200 l kontajnerov na separovaný odpad
s požadovanou výškou dotácie 131 100 EUR a so spolufinancovaním zo strany obce vo výške 6 900
EUR.
Uznesenie č. 300/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.

8. Výsledok verejnej súťaže na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Starosta obce informoval o záveroch komisie, ktorá posudzovala cenové ponuky predložené v rámci
stanoveného termínu na predkladanie ponúk pre súťaž s názvom „Zimná údržba komunikácií v Obci
Bzince pod Javorinou“.

Uznesenie č. 301/2013
OZ berie na vedomie výsledky verejnej súťaže na zimnú údržbu komunikácií v obci Bzince pod
Javorinou a jej častiach.

9. Návrh rozpočtu na rok 2014
Predsedníčka finančnej komisie informovala poslancov OZ príprave rozpočtu na rok 2014.
Uznesenie č. 302/2013
OZ berie na vedomie informáciu o stave prípravu rozpočtu na rok 2014.
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10. Zmena poplatkov za výkop hrobového miesta
Starosta obce informoval o potrebe úpravy cien za výkop, pochovanie a konečnú úpravu hrobov.
Cenový nárast predstavujú výhradne odvodové povinnosti v súvislosti s vykonávanými prácami

Úkon

Súčasná cena v
EUR

Výkop hrobu, pochovanie zomrelého
a konečná úprava hrobu
Výkop prehĺbenej jamy, pochovanie
zomrelého a konečná úprava hrobu
Výkop hrobky, pochovanie
zomrelého a konečná úprava hrobu
Samostatné pochovanie zomrelého,
konečná úprava hrobu

Nová cena v
EUR

Rozdiel v
EUR

106,88

150

43,12

123,14

180

56,86

143,39

200

56,61

41,16

60

18,41

Uznesenie č. 303/2013
OZ schvaľuje úpravu cien za výkon, pochovanie a konečnú úpravu hrobového miesta.
Za: Gregušová, Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Švok
Proti: Zdržal sa: 11. Žiadosť o uzavretie zmluvy o vecnom bremene pre účely vedenia kanalizácie cez obecný
pozemok, p. Znachor
Starosta obce informoval o žiadosti Michala Znachora a Moniky Znachorovej týkajúcej sa
vybodovania kanalizácie k ich stavbe s názvom „Prestavba hospodárskej budovy na rodinný dom“ cez
pozemok, parc. číslo 210/1, kat. územie Dolné Bzince, ktorý je vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 304/2013
OZ súhlasí s podpisom zmluvy o budúcom vecnom bremene bezodplatne na vybudovanie kanalizačnej
prípojky pre M. Znachora.
Za: Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Švok
Proti: Zdržal sa: Gregušová

12. Informácia o činnosti komisií OZ
Predsedovia komisií OZ informovali poslancov OZ o činnosti svojich komisií za uplynulé obdobie.
Uznesenie č. 305/2013
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti komisií.
13. TVS – Výzva na preskúmanie zákonného stavu – vývoz žúmp
Starosta obce informoval o liste Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, ktorý sa týka žiadosti na
predloženie dokladov potvrdzujúcich vývoz a likvidáciu odpadových vôd všetkých, ktorí sú pripojení
na verejnú vodovodnú sieť a o negatívnom stanovisku obce, k predmetnej požiadavke.
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Uznesenie č. 306/2013
OZ berie na vedomie predloženú informáciu.

14. Doplnenie člena/predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia
V súvislosti so vzdaním sa poslaneckého mandátu p. Podhradským a uvoľnením pozície predsedu
komisie verejného poriadku a životného prostredia navrhol starosta obce za nového predsedu
novozvoleného poslanca Miroslava Švoka.
Uznesenie č. 307/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje menovanie M. Švoka predsedom komisie verejného poriadku
a životného prostredia.
Za: Gregušová, Chorvát, Bušo, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Švok
Proti: Zdržal sa: -

Rôzne
Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
Diskusia
Pani Bušová vo svojom diskusnom príspevku požiadala o vypracovanie tabuľky s kontaktnými údajmi
na správcov kultúrnych domov, ktoré budú umiestnené na viditeľnom mieste jednotlivých kultúrnych
domov a ktoré umožnia záujemcom o akcií v priestoroch kultúrnych domoch kontaktovať priamo
príslušného správcu a nie obecný úrad.
Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísala: Ing. Alena Šoltysová

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník

Overovatelia:
...............................................

..................................................
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