Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 15.05.2013
o 16,30 h v Kultúrnom dome v Hrušovom.
Prítomní:
Ing. Pavel Bahník – starosta
Poslanci OZ :
Ing. Eva Gregušová
Miroslav Bušo
Ján Chorvát
Rastislav Klimo
Mgr. Jana Bilová Majtásová
Tomáš Miko
Pavel Hložka

Ostatní prítomní:
Ing. Branislav Valo
Janka Kuhajdová
Eva Harmadyová
Eva – Jana Harmadyová
Jaroslav Bušo

Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Rastislav Klimo a p. Miroslav Bušo
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
Schválenie programu OZ
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Správa HK č. 2/2013
3. Informácia o čerpaní rozpočtu 1.-4. 2013 a návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2013
4. Návrh možností využitia RZ Hrubá Strana v zmysle záverov správy HK č.1/2013
5. Dodatok k VZN č.3/2012 – stanovenie termínov sezónnych trhov
6. Municipálny úver na financovanie výstavby centra obce a Obecnej tržnice
7. Príspevok OZ Slávnosti Čechov a Slovákov na Javorine
8. Prebytočný majetok štátu – ponuka na odkúpenie Miškovicech mlyna
9. Žiadosť o schválenie spôsobu odpredaja majetku obce a to pozemku parc.č. 1425/20 v k.ú.
Dolné Bzince, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 060/2005, pozemku parc.č.
4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN, pozemku parc.č. 1286 v k.ú. Dolné Bzince
v reg. E KN
10. Žiadosť Oľgy Ančicovej o zriadenie vecného bremena na pozemok parc.č. 4123/4 v k.ú.
Horné Bzince, ktorý tvorí prístupovú cestu okolo Požiarnej zbrojnice v Cetune
k rodinnému domu s.č. 1170
11. Návrh na veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou
12. Informácia o činnosti komisií OZ
Rôzne:
1. Informácia o činnosti starostu
2. Diskusia
3. Záver
4.
Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program OZ, ktorý bol na základe požiadania p.
poslankyne Mgr. Jany Bilovej Majtásovej doplnený o Žiadosť občanov miestnej časti Hrušové
o vybudovanie vodovodu a kanalizácie a o overovateľov zápisnice.
UZNESENIE číslo 236/2013
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje doplnený program OZ a overovateľov
zápisnice.
Za: Gregušová, Hložka, Klimo, Bušo, Majtásová
Proti: Zdržal sa: 1) Žiadosť občanov mieste časti Hrušové o vybudovanie vodovodu a kanalizácie v Hrušovom.
P. poslankyňa Mgr. Jana Bilová – Majtásová predložila žiadosť občanov o vybudovanie vodovodu
a kanalizácie v Hrušovom. P. starosta obce objasnil pre občanov miestnej časti Hrušové situáciu
a konštatoval nasledovné: projekt vodovodu a prípojok s napojením na existujúci vodojem nad
sušičkou je v riečení, objednal u RNDr. Dovinu posudok o VZ Lúky v Hrušovom. Tento bol
predložený na RÚVZ, v roku 2008 RÚVZ žiadalo vytvorenie PHO VZ, v roku 2009 boli odobraté
a vyhotovené komplexné rozbory vody VZ. V roku 2011 RÚVZ vydal vyjadrenie, v ktorom žiadal
doplnenie návrhu PHO o technické zabezpečenie VZ pred záplavami z potoka a komunikáciou. Ing.
Kobza dostal úlohu na spracovanie štúdie na zabezpečenie ochrany VZ a prebehla komunikácia
s RÚVZ. Výsledkom bolo zamietavé stanovisko RÚVZ s dôrazom na možné fekálne znečistenie VZ
od obce Lubina. Ing. Kobza konštatoval, že je potrebné zabezpečiť ochranu VZ pred fekálnym
znečistením. V súčasnosti prebieha komunikácia medzi TVS a obcou o napojenie miestnej časti
Hrušové na Cetunský VZ a súbežne prebieha aj komunikácia s obcou Lubina o možnosti napojenia na
vodovod v Lubine. Zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Gregušová informovala občanov o rokovaniach
na ObÚŽP, ŠVS, ktorý by podporoval napojenie miestnej časti Hrušového na rozvod vody
v Bzinciach pod Javorinou (na Hoštáku). Ďalej upozornila na to, že bude potrebná spolupráca občanov
resp. vlastníkov pozemkov a to vydanie súhlasu s uložením vodovodného potrubia. Čo sa týka
napojenia miestnej časti Hrušového na kanalizáciu, je vypracovaný projekt.
UZNESENIE OZ č. 237/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Hrušového o výstavbu
vodovodu a kanalizácie v Hrušovom. Starosta obce na júnovom OZ predloží závery z rokovania
s RÚVZ, s TVS o možnosti napojenia na vodovod Bzince a stanovisko obce Lubina k možnosti
napojenia Hrušového na vodovod obce Lubina.
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
dňa
- bod 7 rekonštrukcia verejného osvetlenia –pokračovať v prepracovaní projektu a novom VO
- nedoplatky za vodu – informácia p. Hramadyovej o stave nedoplatkov za vodu
- ceny za hrobárske práce - navýšenie je len o odvody do poisťovní
UZNESENIE OZ č. 238/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného OZ.
3) Správa HK č. 2/2013
HK informoval OZ o kontrole finančných príjmov a výdavkov obce pri likvidácii komunálneho
odpadu za rok 2012. Z predloženej kontrolnej správy HK je zrejmé, že strata obce pri likvidácii
komunálneho odpadu naďalej pretrváva. Zvýšenie poplatku za KO od 1.1.2013 sa prejaví až
v nasledujúcom období a odhaduje, že nie je dostatočné na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov na
likvidáciu KO. Problémom naďalej sú neplatiči, ktorí každoročne spôsobujú pohľadávky obce nad 5
tis. EUR, i keď oproti roku 2011 sú nižšie o cca 500,- EUR. HK doporučuje obecnému
zastupiteľstvu:
- Prerokovať vo finančnej komisii nezaplatené poplatky za zber a likvidáciu KO. Zvážiť
možnosť riešenia tých neplatičov, o ktorých predpokladáme, že nebudú mať peniaze na
zaplatenie odpracovaním potrebných prác v obci.
- Predvolať na OcÚ obyvateľov domu č. 309 – neplatiči s neznámym počtom osôb.
- Naďalej venovať pozornosť vývozu veľkých kontajnerov.
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V evidencii faktúr za poskytnuté služby a spôsob ich preplácania a likvidácie nezistil HK žiadne
nezrovnalosti.
UZNESENIE OZ č. 239/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 2/2013.
4) Informácia o čerpaní rozpočtu 1. -4.2013
HK informoval obecné zastupiteľstvo o čerpaní rozpočtu za I. – IV. mesiac 2013.
UZNESENIE OZ č. 240/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za I.- IV. mesiac 2013.
5) Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2013.
HK predložil poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013.
UZNESENIE OZ č 241/2013
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2013.
Za: Miko, Klimo, Hložka, Gregušová, Chorvát, Majtásová, Bušo
Proti : Zdržal sa: 6) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 stanovenie termínov sezónnych trhov.
Starosta obce predložil návrh na stanovenie termínov sezónnych trhov a to nasledovne:
Pondelok, streda a štvrtok každý týždeň od 01.06.2013.
UZNESENIE OZ č. 242/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 stanovenie termínov
sezónnych trhov.
Za: Miko, Klimo, Hložka, Gregušová, Chorvát, Majtásová, Bušo.
Proti:Zdržal sa: 7) Návrh možnosti využitia RZ Hrubá Strana v zmysle záverov Správy HK č. 1/2013
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrhy na využitie RZ Hrubá Strana:
1. Prenájom
2. Rekonštrukcia RZ na nájomné byty
3. Prevádzku prerušiť od 01.10.2013 – 01.04.2014
4. Uzatvoriť a zakonzervovať až do odvolania
UZNESENIE OZ č. 243/2013
OZ schvaľuje od 01.10.2013 neprevádzkovať RZ Hrubá Strana až do odvolania. Finančná
komisia predloží návrh na úpravu ceny za ubytovanie.
Za: Klimo, Hložka, Majtásová, Chorvát
Proti: Gregušová, Miko
Zdržal sa: Bušo
8) Municipálny úver – Eurofondy (MÚE) – na financovanie výstavby : Úpravy centra obce
Bzince pod Javorinou a Tržnice obce.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na uzatvorenie municipálneho úveru – Eurofondy
(MÚE) – špecializovaný úver vo forme revolvingovej linky s možnosťou prolongácie na
predfinancovanie výstavby: Úpravy centra obce Bzince pod Javorinouvo výške 67.305,05 €
a Tržnice obce vo výške 36.540,- €.
UZNESENIE OZ č.244/2013
OZ schvaľuje municipálny úver – Eurofondy (MÚE) – na financovanie výstavby : Úpravy
centra obce Bzince pod Javorinou a Tržnice obce na financovanie výstavby : Úpravy centra
obce Bzince pod Javorinou vo výške 67.305,05 € a Tržnice obce vo výške 36.540,- €.
Za: Gregušová, Hložka, Miko, Chorvát, Majtásová, Bušo, Klimo.
Proti: Zdržal sa: 3

9) Príspevok OZ na Slávnosti Čechov a Slovákov na Javorine.
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o príspevok na Slávnosti Čechov a Slovákov na
Javorine vo výške 200,- EUR.
UZNESENIE OZ č.245/2013
OZ schvaľuje príspevok obce na Slávnosti Čechov a Slovákov na Javorine vo výške 200,EUR.
Za: Miko, Klimo, Hložka, Gregušová, Bušo, Chorvát, Majtásová
Proti: Zdržal sa: 10) Odpredaj Miškovicech mlynu
Stavebná komisia nedoporučuje za uvedenú cenu odkúpenie majetku vo vlastníctve
Obvodného úradu v Trenčíne, ak tak len za cenu pozemku.
Finančná komisia nedoporučuje odkúpenie Miškovicech mlyna.
UZNESENIE OZ č. 246/2013
OZ neschvaľuje odkúpenie prebytočného majetku štátu.
Za: Gregušová, Klimo, Hložka, Miko, Chorvát, Bušo, Majtásová
11) Žiadosť o schválenie spôsobu odpredaja majetku obce a to pozemku parc.č. 1425/20
v k.ú. Dolné Bzince, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 060/2005, pozemku
parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN, pozemku parc.č. 1286 v k.ú. Dolné
Bzince v reg. E KN.
Prednostka obecného úradu predložila poslancom OZ návrh na schválenie prevodu pozemku
parc.č. 1425/20 v k.ú. Dolné Bzince, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 060/2005,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko žiadateľovi bol už odpredaj uvedeného pozemku schválený OZ v roku 2005 za kúpnu
cenu 6,63 €/m2.
UZNESENIE OZ č. 247/2013
OZ schvaľuje prevod pozemku parc.č. 1425/20 v k.ú. Dolné Bzince, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 060/2005 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľovi bol už odpredaj uvedeného
pozemku schválený OZ v roku 2005 za kúpnu cenu 6,63 €/m2.
Za: Gregušová, Klimo, Hložka, Miko, Chorvát, Bušo, Majtásová
Proti: Zdržal sa: Prednostka obecného úradu predložila poslancom OZ návrh na schválenie prevodu pozemku
parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN podľa § 9a ods. 8 . písm. b) zákona
o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou za kúpnu cenu 0,50 €/m2.
UZNESENIE OZ č. 248/2013
OZ neschvaľuje prevod pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN podľa § 9a
ods. 8 písm. písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za kúpnu cenu 0,50 €/m2.
Za: Miko, Bušo
Proti: Gregušová, Majtásová
Zdržal sa: Hložka, Klimo, Chorvát

Prednostka obecného úradu predložila poslancom OZ návrh na schválenie prevodu pozemku
parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku
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obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za
kúpnu cenu 3,30 €/m2.
UZNESENIE OZ č. 248/2013
OZ ne schvaľuje prevod pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN podľa §
9a ods. 8 písm. písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za kúpnu cenu 3,30 €/m2.
Za: Gregušová, Majtásová, Hložka
Proti: Miko, Bušo
Zdržal sa: Klimo, Chorvát
Prednostka obecného úradu predložila poslancom OZ návrh na schválenie prevodu pozemku
parc.č. 1286 v k.ú. Dolné Bzince v reg. E KN podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku
obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za
kúpnu cenu 6,63 €/m2.
UZNESENIE OZ č. 249/2013
OZ schvaľuje prevod pozemku parc.č. 1286 v k.ú. Dolné Bzince v reg. E KN podľa § 9a
ods. 8 písm. písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za kúpnu cenu 6,63 €/m2.
Za: Gregušová, Majtásová, Hložka, Miko, Bušo, Klimo, Chorvát
Proti: Zdržal sa: 12) Žiadosť Oľgy Ančicovej o zriadenie vecného bremena na pozemok parc.č. 4123/4
a parc.č.4123/12 v k.ú. Horné Bzince, ktorý tvorí prístupovú cestu okolo Požiarnej
zbrojnice v Cetune k rodinnému domu s.č. 1170
Prednostka obecného úradu predložila poslancom OZ návrh na schválenie žiadosť Oľgy
Ančicovej o zriadenie vecného bremena na pozemok parc.č. 4123/4 a parc.č.4123/12 v k.ú.
Horné Bzince, ktorý tvorí prístupovú cestu okolo Požiarnej zbrojnice v Cetune k rodinnému
domu s.č. 1170 spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu pre vlastníkov rodinného domu
s.č.1170 a to bezodplatne.
UZNESENIE OZ č. 250/2013
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parc.č. 4123/4 a parc.č.4123/12 v k.ú.
Horné Bzince, ktorý tvorí prístupovú cestu okolo Požiarnej zbrojnice v Cetune k rodinnému
domu s.č. 1170 spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu pre vlastníkov rodinného domu
s.č.1170 a to bezodplatne.
Za: Gregušová, Majtásová, Hložka, Miko, Bušo, Klimo, Chorvát
Proti: Zdržal sa: 13) Informácia o činnosti komisií pri OZ.
Predsedovia jednotlivých komisií pri OZ informovali o svojej činnosti za obdobie od
posledného OZ.
Rôzne:
1) Informácia o činnosti starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
2) Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová navrhla, aby HK vykonal kontrola plnenia
záväzného stanoviska a rozkopávok pri rekonštrukcii plynovodov firmou GASMET.
UZNESENIE OZ č. 251/2013
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3) OZ poveruje HK , aby vykonal kontrola plnenia záväzného stanoviska a rozkopávok pri
rekonštrukcii plynovodov firmou GASMET.
Za: Gregušová, Majtásová, Hložka, Miko, Bušo, Klimo, Chorvát
Proti: Zdržal sa: -

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník

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

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