Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou konanom dňa
03.07.2013 o 16,30 h v kultúrnom dome v Cetune.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovateľmi zápisnice boli schválení: p. Mgr. Jana Bilovú Majtásová a p. Jána Chorvát.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Stanovisko hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“) k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Informácia HK č. 3/2013 – Stav v znižovaní záväzkov obce za rok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2013
Dodatok č. 3/2013 k VZN č. 5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
v Obci Bzince pod Javorinou
Žiadosť Oľgy Ančicovej o odkúpenie pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince v reg. C KN
Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch – kat. územie Dolné
Bzince
Hodnotiaca správa základnej školy (ďalej len „ZŠ“)za školský rok 2012/2013
Návrh na veliteľa Obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“) Bzince pod Javorinou
Informácia o činnosti komisií OZ
Rôzne:
- Organizačné zabezpečenie Dňa obce
- Rekonštrukcia centra obce, Obecná tržnica, Rekonštrukcia plynu
- Výstavba nájomných bytov
- Projekt zateplenia materskej školy
- Kultúrno – spoločenské akcie počas leta
- 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. Mgr. Janu Bilovú Majtásovú a p. Jána Chorváta.
Uznesenie č. 252/2013
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
Za: Chorvát, Bušo, Hložka, Majtásová, Miko
Proti: Zdržal sa: 1
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1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
K bodu 1.
Starosta obce informoval o nasledujúcich možnostiach napojenia sa miestnej časti Hrušové na
vodovod:
- RÚVZ neschvaľuje napojenie z vlastného vodného zdroja - Hrušové,
- TVS - obec čaká na písomné stanovisko na možnosť napojenia sa na cetunský vodný zdroj,
- Obec Lubina nemá výhrady na napojenie sa na obecný vodovod, RÚVZ žiada doklad o tom, že
vodný zdroj (Rybníček) je postačujúci.
Uznesenie č. 253/2013:
OZ berie na vedomie kontrolu úloh so zápisnice.

2. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
Predložený návrh záverečného účtu obce Bzince pod Javorinou za rok 2012 obsahuje všetky
požadované náležitosti. Je spracovaný prehľadne, odborne a vhodne s tabuľkovými prehľadmi
a komentármi, ktoré zvyšujú jeho vypovedaciu hodnotu. Návrh záverečného účtu obce Bzince pod
Javorinou za rok 2012 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci
obvyklým. Prerokovaním záverečného účtu 3.7.2013 dochádza k porušeniu § 16 bod 12 zák.č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná podľa
zákona č. 431/2002 Z.z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2012
vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Bzince pod Javorinou
k 31.12.2012 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Jednou z dôležitých povinností obce podľa § 15, ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z. je aj povinný prídel do rezervného fondu vo výške 100% z prebytku
hospodárenia. Uvedená povinnosť bola určeným prídelom dodržaná. V zmysle § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy HK odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Bzince pod Javorinou za rok 2012 výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
Uznesenie č. 254/2013:
OZ berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie záverečný účet obce za rok 2012.
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Uznesenie č. 255/2013
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
Za: Majtásová, Hložka, Bušo, Miko, Chorvát
Proti: Zdržal sa: -

4. Informácia HK č.3/2013 – Stav znižovania záväzkov obce z roku 2012
HK predložil poslancom OZ Informáciu HK č.3/2013 o stave znižovania záväzkov obce z roku
2012. V tejto informatívnej správe sú prehľadne uvedené záväzky obce z minulých období, na
ktoré treba brať ohľad pri rozhodovaní o použití kreditných finančných prostriedkov obce.
Z prehľadu je vidieť, že objem nezaplatených faktúr je vysoký, ale oproti predchádzajúcim
obdobiam je značne znížený. Treba prijať účinné opatrenia na zlepšenie platobnej disciplíny. Nie je
možné, aby sme evidovali drobné záväzky z rokov 2008, 2009, 2010 ... . Obec nie je ohrozená
zavedením ozdravného režimu.
Uznesenie č.256/2013
OZ berie na vedomie informáciu HK č.3/2013 o znižovaní záväzkov obce z roku 2012.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2013
HK predložil poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013.
Uznesenie č.257/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2013.
Za: Chorvát, Bušo, Hložka, Majtásová, Miko
Proti: Zdržal sa:-

6. Dodatok č.3/2013 k VZN č.5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu v obci Bzince pod Javorinou
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na Dodatku č.3/2013 k VZN č.5/2009 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Bzince pod Javorinou, ktorý sa zmeny
legislatívy v odpadovom hospodárstve pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.
Uznesenie č.258/2013
OZ schvaľuje Dodatok č.3/2013 k VZN č.5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu v obci Bzince pod Javorinou
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Za: Hložka, , Chorvát, Majtásová, Miko, Bušo
Proti: Zdržal sa: -

7. Žiadosť Oľgy Ančicovej o odkúpenie pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince
v reg. C KN
Tento bod nebol prerokovaný na zasadnutí OZ, na jeho schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov OZ.

8. Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch – kat. územie Dolné
Bzince
Tento bod nebol prerokovaný na zasadnutí OZ, na jeho schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov OZ.

9. Hodnotiaca správa ZŠ za šk. rok 2013/2013
Starosta obce udelil slovo riaditeľovi ZŠ Mgr. Martinovi Samekovi, ktorý predložil poslancom
OZ Hodnotiacu správu ZŠ za šk. rok 2012/2013.
Uznesenie č.259/2013
OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu ZŠ za rok 2012/2013.

10. Návrh na veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie veliteľa OHZ p, Zicha, uvedený návrh
je odsúhlasený OR HaZZ.
Uznesenie č.260/2013
OZ schvaľuje veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou a to p. Zicha.
Za: Hložka, , Chorvát, Majtásová, Miko, Bušo
Proti: Zdržal sa: -

11. Informácia o činnosti komisií OZ
Predsedovia komisií OZ predložili poslancom OZ informáciu o činnosti svojich komisií.
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Uznesenie č.261/2013
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti komisií.

Rôzne
Organizačné zabezpečenie Dňa obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o organizačnom zabezpečení Dňa obce Bzince pod Javorinou.
Uznesenie č.262/2013
OZ berie na vedomie organizačné zabezpečenie Dňa obce Bzince pod Javorinou

Rekonštrukcia centra obce, obecná tržnica, rekonštrukcia plynu
Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe prác pri rekonštrukcii centra obce, obecnej tržnici
a rekonštrukcii plynu.
Uznesenie č.263/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.

Výstavba nájomných bytov
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti výstavby nájomných bytov na Pažiti na základe
dohody s vlastníkom pozemku.
Uznesenie č.264/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe nájomných bytov.

Projekt „Zateplenie MŠ“
Starosta obce informoval poslancov OZ o zadaní na vypracovanie projektu „Zateplenia MŠ“
projektantovi Ing. Miklánkovi.
Uznesenie č.265/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní projektu „Zateplenia MŠ“.

Kultúrno – spoločenské akcie počas leta.
Starosta obce informoval poslancov OZ o poriadaných kultúrno- spoločenských akciách počas leta.
Uznesenie č.266/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o poriadaných kultúrno- spoločenských akciách počas
leta.

Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
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Diskusia
Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísala: Ing. Pálková Gabriela

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník

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

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