Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou
konanom dňa 21.5. 2014 o 16,30 h v kultúrnom dome miestnej časti Hrušové, Bzince pod
Javorinou

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovateľmi zápisnice boli určení: J. Bilová Majtásová, R. Klimo

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo volebnom
období rokov 2015 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
obce na celé funkčné obdobie
3. Informácia o čerpaní rozpočtu za obdobie 1.- 4. mesiac a návrh zmeny rozpočtu
č.1 v roku 2014
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Odkúpenie pozemkov v správe SPF Obcou Bzince pod Javorinou pre výstavbu
nájomných bytov v lokalite Pažiť
6. Rekonštrukcia obecného osvetlenia
7. Služba technickej ochrany objektu
8. Príspevok k vydaniu publikácie k 95. výročiu vzniku organizovaného včelárenia
v regióne Nové Mesto nad Váhom a odovzdanie ceny starostu
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Kaštíl, Kaštílová
10. Program Európa pre ....
11. Informácia o činnosti komisií obecného zastupiteľstva
12. Žiadosť o prevod majetku – AT Považie
13. Informácia o výsledku podania žiadosti o NFP – environmentálny fond

Rôzne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informácia o II. ročníku Podjavorinských folklórnych slávností
100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny
Deň obce
Návrh na úpravu ceny RZ Hrubá Strana – poplatok za ubytovanie psa
Informácia o činnosti starostu
Diskusia
Záver

Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia, návrh na presun
bodov č. 5. a 6. a doplnenie informácie o stave prípravy vybudovania vodovodu v miestnej
časti Hrušové na začiatok rokovania a návrh na overovateľov zápisnice a to p. Bilovú
Majtásovú a Klima.
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: Uznesenie č. 29/2014
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
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1. Odkúpenie pozemkov v správe SPF Obcou Bzince pod Javorinou pre výstavbu
nájomných bytov v lokalite Pažiť
Starosta obce informoval prítomných o podniknutých krokoch v uvažovanej výstavbe
v časti „Pažiť“ – o záveroch rokovania s SPF, o potrebe spracovať geometrický plán na
príslušný pozemok. Súčasne predstavil zástupcov developerskej spoločnosti, ktorá
prejavila záujem o výstavbu bytov. Prítomní zástupcovia spoločnosti informovali
o navrhovaných postupoch realizácie.
Uznesenie č. 30/ 2014
OZ berie na vedomie prezentované informácie a navrhuje vypracovanie geometrického
plánu na odkúpenie pozemku od SPF..
2. Rekonštrukcia obecného osvetlenia
Starosta obce informoval o vykonanom audite stavu VO, predstavil prítomným zástupcov
spoločnosti OMS, ktorí následne prezentovali svoju ponuku na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci.
Uznesenie č. 31/ 2014
OZ berie na vedomie prezentované informácie a odporúča prerokovať možnosti
financovania VO.
3. Výstavba vodovodu v miestnej časti Hrušové
Starosta obce informoval o definitívnom zamietnutí zdroja „na lúkach“, o nesúhlase obce
Lubina s napojením sa na ich vodný zdroj a o zámere napojenia na vodny zdroj „Bzince“,
ktorý bol prerokovaný s TVS. Prítomní občania vyjadrili nespokojnosť so stále neriešenou
situáciou a požadujú zvolať verejné zhromaždenie. Starosta obce prisľúbil zvolať verejné
zhromaždenie v krátkom čase.
Uznesenie č. 32/ 2014
OZ berie na vedomie prezentované informácie.
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z marcového zasadnutia.
Uznesenie č. 33/2014
OZ berie na vedomie kontrolu úloh.
5. Návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo volebnom období
rokov 2015 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé
funkčné obdobie

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou prerokovalo v zmysle zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov návrh na
vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo volebnom období rokov
2015 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie v zmysle §
11 ods. 4 i) zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
schvaľuje:
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1. 3 volebné obvody
- č.1. Bzince pod Javorinou
- č.2. Cetuna a Vrzavka
- č.3. Hrubá Strana a Hrušové
a určuje celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie na 9 poslancov.
Z toho vo volebnom obvode
- č.1. 5 poslancov
- č.2. 2 poslanci
- č.3. 2 poslanci
2. Určuje rozsah vykonávania funkcie starostu obce na plný úväzok v celom
funkčnom období .
Uznesenie č. 34/2014
OZ schvaľuje návrh na vytvorenie počtu volebných obvodov, určenie počtu poslancov
a rozsah výkonu starostu pre volebné obdobie 2015 – 2018.
Za: Hložka, Bušo, Stacho,Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová
Proti: Zdržal sa: 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za obdobie 1.- 4. mesiac a návrh zmeny rozpočtu č.1
v roku 2014
Starosta obce informoval o návrhu zmeny rozpočtu obce č. 1. a o stave čerpania rozpočtu
k 30.4. 2014
Uznesenie č. 35/2014
OZ schvaľuje návrh zmeny č. 1.rozpočtu obce a berie na vedomie informáciu o čerpaní
rozpočtu za prvé 4 mesiace roku 2014 a .
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Hložka
Proti: Zdržal sa: Bilová Majtásová
7. Správa hlavného kontrolóra
Kontrolór obce prezentoval prítomným svoju správu č. 2/2014.
Uznesenie č. 36/2014
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra č. 2/2014.
8. Služba technickej ochrany objektu
Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti využitia služby technickej
ochrany objektu OcÚ..
Uznesenie č. 37/2014
OZ odporúča vrátiť materiál na prerokovanie finančnej komisie.
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9. Príspevok k vydaniu publikácie k 95. výročiu vzniku organizovaného včelárenia
v regióne Nové Mesto nad Váhom a odovzdanie ceny starostu
Prednostka úradu informovala o žiadosti Základnej organizácie slovenského zväzu
včelárov v NMV o príspevok k vydaniu publikácie k 95. Výročiu organizovaného
včelárenia v okrese, o návrhu starostu poskytnúť príspevok 100 EUR a o rozhodnutí
starosti, udeliť pri tejto príležitosti cenu starostu p. Rudolfovi Hloškovi za dlhodobý
prínos k rozvoju včelárenia v obci.

Uznesenie č. 38/2014
OZ schvaľuje poskytnutie príspevku 100 EUR ZO SZV NMV.
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Kaštíl, Kaštílová
Prednostka úradu informovala o žiadosti manželov Kaštílových o ziradenie vecného
bremena na právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 421, k.ú. Horné Bzince,
ktorá je vo vlastníctve obce. Súčasne informovala o stanovisko stavebnej komisie, ktoré je
negatívne.
Uznesenie č. 39/2014
OZ nesúhlasí so zriadením vecného bremena na právo prechodu a prejazdu cez pozemok
parc. č. 421, k.ú. Horné Bzince.
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: 11. Program Európa pre občanov
Starosta obce informoval o možnosti zapojenia sa obce do programu Európa pre občanov
v spolupráci s partnerskou obcou Babice.

Uznesenie č. 40/2014
OZ schvaľuje zapojenie sa obce do programu Európa pre občanov v spolupráci s obcou
Babice..
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: 12. Informácia o činnosti komisií obecného zastupiteľstva
Predsedovia jednotlivých komisií postupne informovali prítomných poslancov a starostu
o činnosti svojich komisií za posledné obdobie. O činnosti kultúrnej komisie informovala,
z dôvodu neprítomnosti jej predsedu, J. Kuhajdová
Uznesenie č. 41/2104
OZ berie na vedomie informácie o činnosti stavebnej, finančnej, sociálnej a kultúrnej
komisie.
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13. Žiadosť o prevod majetku – AT Považie
Starosta obce informoval o opätovnej požiadavke spoločnosti AT Považie o odpredaj
obecného pozemku pri pekárni.
Uznesenie č. 42/2014
OZ žiada vrátiť žiadosť späť na prerokovanie finančnej komisii.
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: 14. Informácia o výsledku podania žiadosti o NFP – environmentálny fond
Starosta obce informoval o rozhodnutí ministra ŽP SR prideliť obci na základe jej
žiadosti NFP vo výške 10 000 EUR. Nakoľko pôvodná výška požadovaného NFP na
projekt Nákup techniky na separovaný zber odpadu v obci Bzince pod Javorinou bola
131 000 EUR je potrebné zvážiť, či je reálne dosiahnuť stanovený cieľ a ukazovatele
s navrhovanou výškou príspevku.
Uznesenie č. 43/2014
OZ berie na vedomie prezentovanú informáciu a schvaľuje zmenu cieľa projektu a jeho
ukazovateľov, odporúča ich prerokovanie s projektovým manažérom EF pred odposlaním
podpísanej zmluvy .
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: -

RÔZNE
Informácia o II. ročníku Podjavorinských folklórnych slávností
Starosta obce informoval o priebehu a výsledkoch II. ročníka PFS.
OZ berie na vedomie prezentované informácie s tým, že finančné zúčtovanie bude poskytnuté
na budúcom OZ.

100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny
Starosta obce informoval o zámere zorganizovať spomienkovú slávnosť pri príležitosti
100ho výročia začiatku I. svetovej vojny.
OZ navrhuje uskutočniť spomienkovú slávnosť dňa 6.6. 2014.
Deň obce
Deň obce sa bude konať 6.9. 2014. Starosta obce informoval o jeho OTZ, kultúrna komisia
predloží návrh programu na budúce OZ.
Návrh na úpravu ceny RZ Hrubá Strana – poplatok za ubytovanie psa
Z dôvodu zvýšených nákladov na čistenie RZ po ubytovaní hostí s väčším počtom psov
požiadala prednostka úradu o stanovenie poplatku za ubytovanie psa v RZ Hrubá Strana.
Poslanci OZ nakoniec hlasovali o svojich 3 návrhoch:
1. 50% z ceny ubytovania, t.j. 4 EUR/pes/noc
Za:
2
Proti: 4
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2. 100% ceny ubytovania, t.j. 8 EUR/pes/noc.
Za:
3
Proti: Zdržal sa: 3
3. Zákaz ubytovania so psom
Za:
3
Proti: Zdržal sa: 3
Vzhľadom na výsledky hlasovania, cena za ubytovanie so psom v RZ Hrubá Strana zostáva
nezmenená, napriek tomu, že poplatok nepokrýva náklady s tým spojené.
Uznesenie č. 44/2014:
OZ neschválilo úpravu ceny za ubytovanie so psom v RZ Hrubá Strana

Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval o svojich aktivitách od konania posledného rokovania OZ.

Návrh na zvýšenie ceny vody v miestnej časti Hrubá Strana
Starosta obce navrhol úpravu ceny vody zo súčasných 1,12 EUR/ m3 na 1,139 EUR/m3.

Uznesenie č.45/2014:
OZ schválilo úpravu ceny vody v miestnej časti Hrubá Strana zo súčasných 1,12 EUR/m3
na 1,39 EUR/m3 od najbližšieho odpočtového termínu..
Za: Hložka, Bušo, Gregušová, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka
Proti: Zdržal sa: Stacho
Diskusia
J. Bilová Majtásová požiadala o odpratanie kníh z priestorov bývalej knižnice a
prezentovala návrh na znovu odpredaj RZ.
Prednostka úradu upozornila na potrebu kosenia popri obecných cestách.

Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Ing. Alena Šoltysová, prednostka úradu
starosta
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