Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 21.03.2012
o 16,30 h v zasadačke obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou
Prítomní:
Poslanci OZ :
Ing. Eva Gregušová
Ing. Pavol Podhradský
Ján Chorvát
Rastislav Klimo
Mgr. Jana Bilová Majtásová
Pavel Hložka
Peter Stacho

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

Ospravedlnení:
Ing. Pavel Bahník – starosta
Ján Nociar - poslanec
Tomáš Miko - poslanec

Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupkyňa starostu obce Ing. Eva
Gregušová.
Za overovateľov zápisnice určila: p. Mgr. Billová Majtásová a p. Pavel Hložka
Zástupkyňa starostu oboznámila prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk v obci
3. VZN – č.5/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi
4. Návrh úpravy ceny za vodu na Hrubej Strane
5. Odpredaj pozemku p. Korytárovi
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
7. Informácie z činnosti komisií OZ
8. Polročná hodnotiaca správa ZŠ
Rôzne:
1. Informácia o zamietnutí žiadosti – Úrad vlády
2. Žiadosť ZO Technických športov SjF Bratislava o súhlas s konaním športovo-streleckohistorickej akcie
3. Informácia o činnosti starostu
4. Diskusia
5. Záver
1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Zástupkyňa starostu obce predniesla prítomným poslancom OZ program OZ a overovateľov
zápisnice Mgr. Jana Bilová Majtásová a p. Pavel Hložka.
Uznesenie číslo 130/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo)
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia.
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Zástupkyňa starostu obce predniesla prítomným poslancom OZ program OZ, s pripomienkami
dopísanie sumy DD a oprava slovosledu.
Uznesenie číslo 131/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zápisnicu OZ s pripomienkami.
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)

3) Prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk v obci.
Zástupkyňa starostu obce predniesla prítomným poslancom OZ návrh na Prevádzkovanie
pohrebných služieb a pohrebísk v obci. Pripomienka v čl. 24 doplníme: viachrob je násobkom
jednohrobu.
Uznesenie číslo 132/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Prevádzkovanie pohrebných služieb
a pohrebísk v obci
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)
4) Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obce Bzince pod Javorinou.
Zástupkyňa starostu obce predniesla prítomným poslancom OZ návrh Prevádzkového poriadku
pohrebnej služby obce Bzince pod Javorinou, schválený RÚVZ.
Uznesenie číslo 133/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebnej služby
obce Bzince pod Javorinou.
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)
5) Informácia HK – energetické náklady knižnice.
Zástupkyňa starostu obce dala slovo HK, ktorý predložil Informáciu – energetické náklady knižnice.
Zástupkyňa starostu obce doplnila informáciu o tom, že rodný dom Ľ. Podjavorinskej bude mať tri
odberné miesta: pamätná izba, knižnica a p. Tvarožek.
Uznesenie číslo 134/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Informáciu HK – energetické
náklady knižnice.
6) Správa HK – o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2011.
Zástupkyňa starostu obce dala slovo HK, ktorý predložil Správu o nakladaní s komunálnym odpadom
Uznesenie číslo 135/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správa HK – o nakladaní
s komunálnym odpadom za rok 2011.
7) Návrh úpravy ceny za vodu na Hrubej Strane.
Zástupkyňa starostu obce predniesla návrh na zvýšenie ceny za vodu na Hrubej strane o 6 centov, aby
sa zosúladila cena v Bzinciach a miestnych častiach.
Uznesenie číslo 136/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zvýšenie ceny za vodu o 6 centov.
(za: Ing. Eva Gregušová Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát
zdržal sa: Ing. Podhradský)
8) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2011.
Zástupkyňa starostu obce predniesla oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach majetkových
pomerov za rok 2011.
Uznesenie číslo 137/2012
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za rok 2011.

9) Žiadosť MUDr. Anny Skovajsovej o zápočet rekonštrukcie elektrických rozvodov v zubnej
ambulancii.
Zástupkyňa starostu obce predložila žiadosť MUDr. Anny Skovajsovej o zápočet rekonštrukcie
elektrického vedenia v zubnej ambulancii v sume 264,24 EUR.
Uznesenie číslo 138/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zápočet rekonštrukcie elektrickeého
vedenia v zubnej ambulancii MUDr. Anny Skovajsovej.
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)
10) Dodatok k VZN – stanovenie termínov sezónnych trhov v roku 2012
Zástupkyňa starostu obce predložila návrh Dodatok k VZN – stanovenie termínov sezónnych trhov
v roku 2012 a to každý párny týždeň v pondelok, streda, štvrtok.
Uznesenie číslo 139/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Dodatok k VZN – stanovenie termínov
sezónnych trhov v roku 2012 a to každý párny týždeň v pondelok, streda, štvrtok.
(za: Ing. Eva Gregušová Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)
11) Polročná hodnotiaca správa ZŠ
Zástupkyňa starostu obce dala slovo p. riaditeľovi Mgr. Martinovi Samekovi, ktorý poslancom OZ
predniesol Polročnú hodnotiacu správu ZŠ.
Uznesenie číslo 140/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Polročnú hodnotiacu správu ZŠ.
12) Informácia o činnosti komisií OZ
Zástupkyňa starostu obce dala slovo p. Chorvátovi predsedovi kultúrnej komisie , ktorý predniesol
správu o činnosti komisie a podal informáciu o prípravách kultúrneho programu Dní obce.
Uznesenie číslo 141/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Polročnú hodnotiacu správu ZŠ.
Rôzne:
1. Informácia o zamietnutí žiadosti podanej na Úrad Vlády – výmena okien na kultúrnom dome
v Cetuni a na Hrbej Strane.
8. Informácia o činnosti starostu – preložila prednostka OÚ
9. Diskusia
V bode Rôzne zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová predniesla návrh MUDr. Dovalovej,
Skovajsovej, Vičíkovej,
•

Starosta obce vstúpi do rokovania s nájomcami v zdravotnom stredisku a dohodne sa na
prepracovaní a uzatvorení nových nájomných zmlúv.

•

MUDr. Skovajsová predloží revíznu správu elektriky.

•

HK v spolupráci s riaditeľom ZŠ a starostom obce vypracuje prieskum – správu o využití MŠ
pre potreby rozšírenia o jednu triedu v nadväznosti na prenájom priestorov v hospodárskom
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pavilóne MŠ a prípadného presunutia časti prevádzok do zdravotného strediska z hľadiska
technickej, hygienickej a finančnej náročnosti.
Uznesenie číslo 142/2012
OZ ruší uznesenie č. 128/2012
(za: Ing. Eva Gregušová, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,
Rastislav Klimo, Ján Chorvát)
• Starosta obce pripraví úpravu nových nájomných zmlúv na obecné byty a predložiť ich dva
týždne pred konaním OZ poslancom OZ.
Súčasťou nájomnej zmluvy bude bod: výpoveď z obecného nájomného bytu bude viazaná na
ukončenie pracovného pomeru medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorým môže byť len zamestnanec
obce a pedagogický a nepedagogický zamestnanec ZŠ Ľ. Podjavorinskej s MŠ.
•

HK vypracuje správu o spotrebe energií v nájomných obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch ZŠ a predloží ich na nasledujúce OZ.

•

Starosta obce vstúpi do rokovania so zborovou farárkou a poddozorcom cirkevného zboru
o postupe pri revitalizácii knižnice v termíne do 15.04.2012.

•

P. poslanec Klimo upozornil na potrebu riešenia nedoplatkov za smeti.

•

OZ poverilo starosta obec zabezpečí zaslanie výziev s nedoplatkami za vodu, dane
z nehnuteľnosti, smeti za predchádzajúce obdobie, v prípade nevyrovnania dlžnej sumy a ani
nedohodnutia si splátkového kalendára postúpiť vymáhanie exekučnou cestou.

•

P. poslanec Hložka sa pýtal na zabezpečenie vývozu fekálií. Fekálie môže vyvážať len
oprávnená osoba. Starosta obce vstúpi do rokovania s TVS o zabezpečení vývozu obsahu
malých žúmp na nedostupných miestach.
Ďalej upozornil na to, že nie sú rozmiestnené VO kontajnery na odpad.

•

P. poslanec Ing. Podhradský upozornil na to, že je potrebné osloviť firmu, ktorá by
zrekonštruovala umelé ihrisko pri ZŠ, zabezpečiť jeho ochranu v spolupráci z občianskym
združením Podjavorinskej deti, zabezpečiť kontrolované využívanie ihriska, preschválenie
prevádzkového poriadku. Starosta obce poskytne kontakt na zhotoviteľa stavby ihriska
a v súčinnosti s poslancami OZ p. Ing. Podhradským, p.Klimom a p. Chorvátom zabezpečia
rekonštrukciu a sprevádzkovanie ihriska

•

P. poslanec Ing. Podhradský požiadal o zabezpečenie blokov z daňového úradu.

•

P. poslanec Ing. Podhradský upozornil na to potrebu riešenia opravy zvodidiel na vstupe do
obce a navrhol v súčinnosti so SSC riešiť opravu predmetných zvodidiel.
Následne upozornil na potrebu riešenia zábradlia pri potoku so SVP š.p. Piešťany.

•

P. poslanec Ing. Podhradský predložil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2009 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Bzince pod Javorinou a predložil návrh novo
vypracovaného Požiarneho poriadku obce. Tieto návrhy budú predmetom schvaľovania na
nasledujúcom OZ.

•

P. Ing. Podhradský predložil požiadavku na doplnenie vybavenia hasičského vozidla v rámci
kontroly Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. Uvedené vybavenie
zabezpečí OHZ z plánovanej finančnej čiastky schválenej v rozpočte obce.
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•

P. Ing. Podhradský na základe podnetu občanov, informoval o potrebe vyčíslenia nákladov
na zimnú údržbu v roku 2011 a 2012. Na základe uvedenej požiadavky vypracuje HK
porovnanie nákladov na zimnú údržbu v uvedených rokoch.
P. poslankyňa Mgr. Majtásová Bilová doporučila začať rokovať o zimnej údržbe skôr.

•

P. poslanec Ing. Podhradský na základe podnetu občanov, požiadal o informáciu
o podmienkach prenájmu telocvične. Starosta obce zabezpečí prostredníctvom riaditeľa
ZŠ poskytnutie uvedených informácií na nasledujúce OZ.

•

P. Ing. Podhradský zorganizuje výmenu starého papiera za papierové výrobky.

•

P. poslanec Klimo v zastúpení športového klubu upozornil na nutnosť zabezpečenia
zavlažovania futbalového ihriska a to prostredníctvom vybudovania vrtu na ihrisku.

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, zástupkyňa starostu
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová

Zástupkyňa starostu obce: Ing. Eva Gregušová

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

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