Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 27.03.2013
o 16,30 h v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Evu Gregušovú a p. Tomáša Mika
Starosta obce oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Správa HK č.1/2013
3. Dodatok k VZN č. 3/2012 –stanovenie termínov sezónnych trhov
4. Hodnotiaca správa ZŠ za I.polrok
5. Voľba predsedu finančnej komisie
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
7. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
8. Riešenie nedoplatkov za vodu
9. Schválenie poplatkov za hrobárske práce
10. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2013
11. Informácia o činnosti komisií OZ
12.
Rôzne:
1. Prehľad podaných projektov za obdobie 2007 -2013
2. Žiadosť ZO Združenia technických športov SjF TU Bratislava o súhlas s konaním
športovo-historickej akcie
3. Stretnutie starostu a poslancov OZ s občanmi Bziniec p/Jav. a u Bojtárov
4. Informácia o činnosti starostu
5. Diskusia
6. Záver
1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Starostu obce predniesol prítomným poslancom OZ program aj s návrhom na doplnenie OZ a návrh
na overovateľov zápisnice a to: p. Ing. Evu Gregušovú a p. Tomáša Mika.
Uznesenie č. 224/2013
OZ schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
Za: Gregušová, Bušo, Chorvát, Stacho, Miko
Proti: Zdržal sa: 2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia.
Uznesenie č. 225/2013:
Starosta obce informoval poslancov OZ o stanovisku Mesta Nové Mesto nad Váhom k výške poplatku
za žiaka v CVČ.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.

3) Správa HK č.1/2013
HK predniesol Správu o výsledku následnej finančnej kontroly: Kontrola bola zameraná na finančné
príjmy a výdavky obce pri prevádzke RZ Hrubá Strana v roku 2012. HK konštatuje, že prevádzka RZ
Hrubá Strana je pre obec značne nerentabilná. Kontrolór upozornil na rozpočet na rok 2013 pre oblasť
kultúra, ktorý je vo výške 21125 EUR, pričom z predloženej správy vychádza, že výdavky na RZ
cca 17 tis. EUR. Splácanie úveru a úroku je naplánovaný v inej kapitole. Podľa HK sú alternatívy ako
riešiť tento nepriaznivý finančný stav:
1. Hľadať financie v rozpočte, zvýšiť dotáciu na oblasť kultúry
2. Neprevádzkovať a zakonzervovať RZ
3. Vyhlásiť verejnú súťaž na odpredaj RZ.
Uznesenie č. 226/2013:
OZ berie na vedomie Správu HKč.1/2013.
4) Hodnotiaca správa ZŠ za I.polrok
Starosta obce dal slovo riaditeľovi ZŠ, ktorý predniesol Hodnotiacu správu ZŠ za I. polrok.
Uznesenie č. 227/2013
OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu ZŠ za I. polrok.
5) Voľba predsedu finančnej komisie
Starosta obce predniesol návrh na nového predsedu finančnej komisie, ktorý mu predložil predsedovia
komisií pri OZ a to p. Mgr. Janu Majtásovú Bilovú.
Uznesenie č.228/2013
OZ schvaľuje Mgr. Janu Majtásovú Bilovú ako predsedu finančnej komisie.
Za: Gregušová, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Miko
Proti: Zdržal sa: Podhradský, Majtásová Bilová
6) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce.
Zástupkyňa starostu obce predniesla poslancom OZ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce.
Uznesenie č.229/2013
OZ berie na vedomie oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomerov
starostu obce.
7) Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Uznesenie č.230/2013
OZ ruší výsledok VO z roku 2010 na rekonštrukcia a modernizáciu verejného osvetlenia a navrhuje
vyhlásiť nové verejné obstarávanie.
Za: Gregušová, Podhradský, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: -

8) Riešenie nedoplatkov za vodu
Starosta obce dal slovo p. Janke Harmadyovej, ktorá informovala poslancov OZ o nedoplatkoch za
vodu, jedná sa o 15 ľudí. Poslanci OZ p. Gregušová, p. Klimo navrhujú ísť formou exekúcie.
Uznesenie č.231/2013
OZ navrhuje neplatičov za vodu riešiť návrhom podania na súd.
Za: Gregušová, Podhradský, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: 9) Návrh úpravy poplatkov za hrobárske práce z dôvodu zvýšenia odvodov
Návrh nových cien za výkop hrobov: Terajšia cena:
Navrhovaná cena:
Výkop hrobu, pochov. zomrelého
a konečná úprava hrobu
106,88
150
Výkop prehĺbenej jamy, pochov.
zomrelého a konečná úprava hrobu
123,14
180
Výkop hrobky, pochov. zomrelého
a konečná úprava hrobu
143,39
200
Samostatné pochovanie zomrelého,
konečná úprava hrobu
41,16
60
Po prerokovaní a hlasovaní poslancov OZ
Za: Majtásová Bilová, Gregušová
Proti: Zdržal sa: Bušo, Chorvát, Miko, Hložka, Stacho, Klimo, Podhradský
bolo prijaté
Uznesenie č.232/2013
OZ neschvaľuje navrhované poplatky za hrobárske práce.

Rozdiel:
43,12
56,86
56,61
18,84

10 ) Prerokovanie platu starostu obce na rok 2013.
Starosta obce dal slovo zástupkyni starostu obce Ing. Gregušovej, ktorá v zmysle zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších
predpisov predložila na prerokovanie návrh platu starostu obce na rok 2013. návrh je ponechať plat
starostu v tej istej výške ako mal v minulom roku t.j. 1697,- EUR.
Uznesenie č.233/2013
OZ schvaľuje plat starostovi vo výške 1697,-EUR.
Za: Gregušová, Podhradský, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: 11) Informácia o činnosti komisií OZ
Predsedovia jednotlivých komisií pri OZ informovali o svojej činnosti za obdobie od posledného OZ.
12) Schválenie spôsobu predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Starosta obce predniesol poslancom OZ na schválenie spôsobu predaja predať majetok obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a to pozemok parc.č. 1425/20 o výmere 1173 m2 v k.ú. Dolné Bzince. OZ
odporúča uvedený odpredaj prerokovať na zasadnutí stavebnej komisii a návrh predloží na najbližšie
rokovanie OZ.

13) Žiadosť ZO Združenia technických športov SjF TU Bratislava o súhlas s konaním športovohistorickej akcie
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti ZO Združenia technických športov SjF TU
Bratislava o súhlas s konaním športovo-historickej akcie v katastri našej obce.
Uznesenie č.234/2013
OZ schvaľuje konanie športovo- historickej akcie.
Za: Gregušová, Podhradský, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: 14) Stretnutie starostu obce a poslancov OZ s občanmi Bziniec pod Javorinou a miestnej časti
Cetuna u Bojtárov.
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí s občanmi Bziniec pod Javorinou a miestnej časti
Cetuna u Bojtárov.
15) Veliteľ Obecného DHZ.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že súčasnému predsedovi Obecného DHZ končí platnosť
odbornej spôsobilosti v júli 2013 a je potrebné, aby sa veliteľ zúčastnil školenia odbornej spôsobilosti.
Účasť na školení bude prerokovaná na stretnutí starostu obce s veliteľmi DHZ. Návrh na veliteľa OHZ
bude predložený na nasledujúce zasadanie OZ.
16) Oslobodenie obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o spomienkovej slávnosti pri príležitosti oslobodenia obce dňa
8.4. 2013 a súčasne všetkých prítomných slávnosť pozval .
17) Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
18) Diskusia
Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska MŠ
Riaditeľ ZŠ , z dôvodu zmeny legislatívy, predložil poslancom OZ žiadosť o zriadenie elokovaného
pracoviska MŠ.
Uznesenie č.235/2013
OZ schvaľuje aby zriadená MŠ č. 343, 916 11 Bzince pod Javorinou, ako súčasť právnického subjektu
Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou č. 346, 916 11
bola evidovaná ako elokované pracovisko – Základná škola nár, um. Ľ. Podjavorinskej s materskou
školou Bzince pod Javorinou č. 346, 916 11.
Za: Gregušová, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: Schválenie odmeny členom redakčnej komisie
Starosta obce predložil návrh na udelenie odmeny členom redakčnej komisie za rok 2012 vo výške
50,- EUR na člena.

Uznesenie č.236/2013
OZ schvaľuje odmeny členom redakčnej komisie vo výške 50,- EUR na člena.
Za: Gregušová, Hložka, Stacho, Klimo, Bušo, Chorvát, Majtásová Bilová, Miko
Proti: Zdržal sa: Žiadosť o vyriešenie asanácie RD s.č. 1095
Žiadosť obyvateľov Vrzávky o vyriešenie podnetu na vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu
RD s.č. 1095. Uvedená žiadosť bude riešená na stavebnej komisii.
Žiadosť o vyriešenie asanácie stodoly v miestnej časti Cetuna, ktorá je v nevyhovujúcom stave.
Uvedená žiadosť bude riešená na stavebnej komisii.
Žiadosť o vyriešenie problému so stavbou sociálnych zariadení na Cetune s.č. 1269.
Uvedená žiadosť bude riešená na stavebnej komisii.
5. Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Ing. Čiadová Gabriela

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník

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

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

