Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 31.05.2012
o 16,00 h v KD Hrušové
Prítomní:
Ing. Pavel Bahník – starosta
Poslanci OZ :
Ing. Eva Gregušová
Ing. Pavol Podhradský
Ján Chorvát
Rastislav Klimo
Mgr. Jana Bilová Majtásová
Tomáš Miko
Pavel Hložka
Peter Stacho
Ospravedlenený: Ján Nociar

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

Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Eva Gregušová a p. Tomáš Miko
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Záverečný účet obce za rok 2011
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2011
4. Informácia HK č. 3/2012 – o spotrebe energií v nájomných obecných bytoch
5. Informácia HK č.4/2012 – stav v znižovaní záväzkov obce z roku 2011
6. VZN – požiarny poriadok obce
7. VZN – prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Bzinciach pod Javorinou
8. VZN – trhový poriadok obce
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o zbere , preprave a zneškodňovaní KO a miestnom
poplatku za zneškodňovanie KO
10. Dodatok VZN – opatrovateľská služba
11. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v súlade s § 9 ods.
2 písm. a) zák.č. 138/1991 Z.z. o nakladaní s majetkom obce v znení neskorších
predpisov
12. OP ŽP – čistota ovzdušia
13. Plat starostu obce na rok 2012
14. Finančný príspevok na Slávnosti na Javorine
15. OZ Dní obce
16. Informácie z činnosti komisií OZ
17. MAS – projekt Tržnica Bzince pod Javorinou
18. Zmluva o Zriadení vecného bremena – Mgr. Jana Bilová - Majtásová
Rôzne:
1. Cenová ponuky na výmena okien a reklamné predmety
2. Informácia o činnosti starostu obce
3. Diskusia
4. Záver
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Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Starostu obce predniesol prítomným poslancom OZ program OZ a overovateľov zápisnice Ing. Evu
Gregušovú a Tomáša Mika. Doplnený bol bod 18.
Uznesenie číslo 143/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Tomáš
Miko, Peter Stacho, Ján Chorvát)
1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia.
Starostu obce urobil kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 21.03.2011.
K bodu 6 v časti Rôzne:
P. poslanec Hložka navrhol spolu so starostom obce navrhli predĺžiť platnosť uznesenia o 6 mesiacov,
zároveň dal p. poslanec Ing. Podhradský návrh na vytvorenie pracovnej skupiny v zložení: Ing.
Podhradský, Mgr. Bilová Majtásová, Ján Chorvát a Pavel Hložka. Pracovná skupina vstúpi do
rokovania so zástupcami evanjelickej cirkvi a predloží na nasledujúce OZ návrh riešenia prenájmu
knižnice.
Uznesenie číslo 144/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poslanecký návrh predĺžiť platnosť
uznesenia do 31.12.2012.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Rastislav Klimo, Peter Stacho, zdržal sa: Tomáš Miko,
Mgr. Jana Bilová Majtásová, Ján Chorvát)
K bodu 8 v časti Rôzne:
HK dostal za úlohu do plánu práce na 2. polrok 2012 - vykonať kontrolu platenia platieb za vodu
k poslednému odpočtu vody.
K bodu 16 v časti Rôzne:
Riaditeľ ZŠ predloží starostovi obce podmienky prenájmu telocvične fyzickým a právnickým osobám
s prednostným právom využívania telocvične školou.
Uznesenie číslo 145/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje kontrolu plnenia uznesení so zápisnice
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.03.2012 s pripomienkami.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Rastislav Klimo, Peter Stacho, Tomáš Miko, Mgr. Jana
Bilová Majtásová, Ján Chorvát, zdržal sa: Ing. Eva Gregušová)
2) Záverečný účet obce Bzince pod Javorinou za rok 2011
Starosta obce dal slovo HK obce predniesol poslancom OZ Záverečný účet obce Bzince pod Javorinou
za rok 2011.
Uznesenie číslo 146/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Záverečný účet obce Bzince pod
Javorinou a celoročné hospodárenie s výhradami.
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2011 nasledovne:
- schodok kapitálového rozpočtu vo výške -126 092,01 € bude pokrytý z prebytku finančných
operácií a prebytky bežných príjmov
- prebytok bežného rozpočtu, vrátane zostatku hospodárenia z minulých období vo výške
55 098,15 € bude použitý v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov, a to:
- 100% bude prevedených do rezervného fondu, z toho 10% ako povinný minimálny prídel
z prebytku hospodárenia a 90% bude použitých na úhradu kapitálových výdavkov v budúcich
obdobiach
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(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján
Chorvát, Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová, Tomáš Miko)
3) Stanovisko k záverečnému účtu obce Bzince pod Javorinou za rok 2011
HK predniesol prítomným poslancom OZ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.
Uznesenie číslo 147/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému
účtu obce za rok 2011
4) Informácia HK č.3/2012 o spotrebe energií v nájomných obecných bytoch.
Starostu obce dal slovo HK, ktorý predložil Informáciu o spotrebe energií v nájomných obecných
bytoch.
Uznesenie číslo 148/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Informáciu HK č.3/2012
o spotrebe energií v nájomných obecných bytoch.
5) Informácia HK č.4/2012 stav v znižovaní záväzkov obce z roku 2011.
Starostu obce dal slovo HK, ktorý predložil Informáciu o stave v znižovaní záväzkov obce z roku
2011. Záväzok vo výške 240 774,38 € je z dôvodu omeškania platieb zo štátnej pokladnice
(eurofondy) a do súčtu záväzkov pre zavedenie ozdravného režimu sa nezapočítava. Obec nie je
ohrozená zavedením ozdravného režimu.
Uznesenie číslo 148/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Informáciu HK č.4/2012 stav
v znižovaní záväzkov obce z roku 2011.
6) VZN – požiarny poriadok obce.
Starosta obce dal slovo poslancovi p. Ing. Podhradskému, ktorý predložil návrh VZN – požiarny
poriadok. Uvedený návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 15 dní pre
dňom konania OZ. Pripomienky poslancov boli zapracované do návrhu.
Uznesenie číslo 149/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje VZN č.2./2012 – požiarny poriadok
obce.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Ing. Podhradský,
Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová, Tomáš Miko)
7) VZN – prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Bzinciach pod Javorinou.
Na návrh p. poslanca Ing. Podhradského bol tento bod stiahnutý z rokovania OZ a bude predložený na
nasledujúce rokovanie OZ.
Uznesenie číslo 150/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poslanecký návrh na stiahnutie tohto
bodu z rokovania OZ.
8) VZN – trhový poriadok obce.
Starosta obce dal slovo p. poslancovi p. Ing. Podhradskému, ktorý predložil návrh VZN – trhový
poriadok.
Uznesenie číslo 151/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje VZN č.3./2012 – trhový poriadok obce.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján
Chorvát, Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová, Tomáš Miko )
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9) Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o zbere , preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za
zneškodňovanie KO.
Starosta obce dal slovo p. poslancovi p. Ing. Podhradskému, ktorý predložil návrh Dodatku č. 2
k VZN č. 5/2009 o zbere , preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za zneškodňovanie
KO.
Uznesenie číslo 152/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o zbere ,
preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za zneškodňovanie KO.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján
Chorvát, Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová, Tomáš Miko )
10) Dodatok VZN – opatrovateľská služba.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh nového VZN – opatrovateľská služba. VZN bolo nutné
zmeniť z dôvodu legislatívnych zmien. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli.
Uznesenie číslo 153/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje VZN č.4/2012 – opatrovateľská služba.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing.
Eva Gregušová, Tomáš Miko )
11) Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v súlade s § 9 ods. 2
písm. a) zák.č. 138/1991 Z.z. o nakladaní s majetkom obce v znení neskorších predpisov
Prednostka obecného úradu na základe žiadostí a v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení
neskorších noviel a predpisov podľa:
§ 9 ods. 2 písm. a obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku obce,
§ 9 ods. 2 písm. b obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, ak
sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej
verejnej súťaže,
Predložila OZ nasledovné návrhy:
1. Žiadosť p. Bohuslava Gemmela a manž. Mgr. Janky Gemmelovej, Bzince pod Javorinou č.
477 o odkúpenie pozemku parc. č. 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, vytvorené
geometrickým plánom č. 33/2012. Jedná sa o pozemky pod rodinným domom s. č. 477
a priľahlú plochu k rodinnému domu. Tento prevod majetku obce možno klasifikovať ako
prevod hodný osobitného zreteľa.
2. Žiadosti p. Vladimíra Skovajsu a p. Jaroslava Gulána na odkúpenie časti pozemku parc. č.
1823 a parc. č. 1822 v katastrálnom území Dolné Bzince, v návrhu predloženého
geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1823/9 a pozemok parc. č. 1823/10, tento
prevod majetku obce navrhujeme uskutočniť na základe obchodnej verejnej suťaže.
3. Prevod obecného majetku a to budovy Požiarnej zbrojnice v Cetune s. č. 1169 (staré 707)
umiestnenej na pozemku parc. č. 4123/2, pozemku parc. č. 4123/2 o výmere 64 m2 a pozemku
parc. č. 4123/3 o výmere 2069 m2 navrhujeme uskutočniť na základe obchodnej verejnej
súťaže.
NÁVRH PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1. Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov
2. Predloženie najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti - cena
Uznesenie číslo 154/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku obce podľa § 9 ods. 2 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. verejnou obchodnou súťažou a to :
odpredaj časti pozemku parc.č. 1823 a parc.č.1822 v k.ú. Dolné Bzince a budovy Požiarnej zbrojnice
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v Cetune s.č. 1169 a pozemku parc.č. 4123/3 v k.ú. Horné Bzince a podmienky verejnej obchodnej
súťaže.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján
Chorvát, Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová, Tomáš Miko )
Žiadosť p. Bohuslava Gemmela a manž. Mgr. Janky Gemmelovej, Bzince pod Javorinou č. 477 o
odkúpenie pozemku parc. č. 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, vytvorené geometrickým plánom
č. 33/2012 vracia na opätovné prerokovanie na stavebnú komisiu.
12) OP ŽP – čistota ovzdušia.
Starosta obce predložil poslancom OZ možnosť podania žiadosti v rámci OP – priorita ŽP os.č. 3
OŽP – Čistota ovzdušia.
Uznesenie číslo 155/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podanie žiadosti v rámci OP – priorita
ŽP os.č. 3 OŽP – čistota Ovzdušia
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing.
Eva Gregušová, Tomáš Miko )
13) Plat starostu obce na rok 2012
Zástupkyňa starostu obce predložila poslancom OZ návrh platu starostu obce na rok 2012 v zmysle §
11, ods. 4, písm. i), zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa
zákona c. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest,
v znení neskorších predpisov plat starostovi obce/primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4, ods. 1, bod 3 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo
v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 9 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č.253/1994 Z. z v
znení neskorších predpisov. Plat starostu na rok 2012 je 1698,-€
Uznesenie číslo 156/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje plat starostu obce na rok 2012 vo výške
1698,-€.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing.
Eva Gregušová, Tomáš Miko )
14) Finančný príspevok na Slávnosti na Javorine
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh finančného príspevku na Slávnosti na Javorine vo výške
200,- €.
Uznesenie číslo 157/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje návrh finančného príspevku na Slávnosti
na Javorine vo výške 200,- €.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing.
Eva Gregušová, Tomáš Miko )
15) OZ Dní obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení úloh pri organizačnom zabezpečení Dní obce
v súčinnosti s kultúrnou komisiou pri OZ. Zasadanie kultúrnej komisie za účasti poslancov OZ sa
uskutoční 4.7.2012
16) Informácia o činnosti komisií pri OZ.
Starosta obce dal slovo predsedovi sociálnej komisie p. poslancovi Hložkovi, ktorý informoval
o činnosti komisie.
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17) MAS – projekt Tržnica Bzince pod Javorinou.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na spracovanie a podanie žiadosti cez MAS na
vybudovanie tržnice v obci.
Uznesenie číslo 158/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podanie žiadosti cez MAS na
vybudovanie tržnice v obci.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing. Eva Gregušová,
Tomáš Miko, zdržal sa: Rastislav Klimo )

18) Zmluva o Zriadení vecného bremena
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
umiestnenie vyústneho objektu z domovej ČOV Mgr. Jany Bilovej Majtásovej a Bohuslava Bilu.
Uznesenie číslo 159/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje u uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na umiestnenie vyústneho objektu z domovej ČOV Mgr. Jany Bilovej Majtásovej
a Bohuslava Bilu.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Rastislav Klimo, Ján Chorvát, Peter Stacho, Ing.
Eva Gregušová, Tomáš Miko )
Rôzne:
1. Cenové ponuky na výmenu okien a reklamné predmety
Starosta obce spolu s p. poslancom Ing. Podhradským informoval o prebiehajúcom prieskume trhu na
reklamné predmety a výmenu okien na obecnom úrade, MŠ a zdravotnom stredisku.
2. Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval OZ o činnosti v období od posledného zastupiteľstva
3. Diskusia:
3.1. P. Machovic upozornil OZ na to, že pred kultúrnym domom v Cetune je umiestnený kontajner,
ktorý je potrebné premiestniť nakoľko sa tam okolo neho na nevhodnom mieste tvorí množstvo
odpadkov. Navrhuje premiestniť kontajner na iné miesto.
Ďalej p. Machovic ako zástupca DHZ Cetuna informoval obce o tom, že štyria hasiči z DHZ Cetuna
sú v okresnom výbore a je potrebné pre nich zabezpečiť nákup uniforiem, z toho dôvodu požiadal
obec o poskytnutie finančných prostriedkov. Starosta obce odpovedal, že finančné prostriedky
Nie sú minuté, ale na návrh poslanca je potrebné navýšiť rozpočet. Predsedovia DHZ to spolu
prediskutujú dňa 07.06.2012.
3.2. P. poslanec Hložka upozornil na to, že je poškodené oplotenie zozadu na Hornobzinskom
cintoríne.
3.3. P. poslanec Miko sa opýtal na dodržiavanie splátkového kalendára p. Kováča. P. starosta
informoval, že p. Kováč splatil sumu vo výške 4.500,-€.
3.4. P. poslanec Chorvát upozornil na potrebu očistenia krovín okolo cesty smerom na Cetunu. P
starosta informoval, že je dohodnutá firma, ktorá pokosí okolo cesty a ešte aj zlikviduje kroviny.
3.5. P. starosta informoval poslancov OZ o predložených ponukách na rekonštrukciu cesty okolo
Zvonice, jedná sa o 300 m2 cesty v hodnote 8.250,- € bez DPH ( z toho bude zľava ešte 5%)
3.6. P. poslanec Ing. Podhradský navrhol vymieňať verejné osvetlenie po častiach,
- zaujímal sa kto je zodpovedný za prenájom bilboardov,
- či je možné opätovne preveriť možnosť prenajatia bývalého družstevného klubu,
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- či je možné zvýšenie školného
- upozornil na potrebu vytvorenia miesta na uloženie odpadov, aj biologického odpadu.

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

Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová

Starostu obce: Ing. Pavel Bahník

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

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