Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou konanom dňa
26.8. 2013 o 16,30 h v zasadačke Obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovateľmi zápisnice boli určení: p. Rastislav Klimo a p. Peter Stacho
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Správa HK
Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2013
Závery rokovania na MŠVVŠ SR k racionalizácii siete ZŠ
Projekt rozšírenia MŠ o jednu triedu
Žiadosť p. 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
8. Žiadosť p. Petra Patylu o odkúpenie časti pozemku parc.č. 2542/1 v k.ú. Dolné Bzince v reg. E
KN
9. Žiadosť p. Oľgy Palcútovej o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3429/1 v k.ú. Horné Bzince v reg.
C KN
10. Informácia o postupe rekonštrukcie centra obce a výstavby obecnej tržnice
11. Informácia o činnosti komisií OZ
Rôzne:
• OZ Dňa obce
• Výstavba nájomných bytov
• Rekonštrukcia plynu, opravy miestnych komunikácií
• 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. R. Klimo a p. P. Stacho.
Uznesenie č. 267/2013
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Miko
Proti: Zdržal sa: -
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1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
dňa 3.7. 2013.
Uznesenie č. 268/2013:
OZ berie na vedomie kontrolu úloh so zápisnice.

2. Správa hlavného kontrolóra
HK predniesol správu z kontroly o dodávke pitnej vody občanom a o hospodárení s vodou v obci za
rok 2012.
Uznesenie č. 269/2013:
OZ berie na vedomie Záznam o výsledku finančnej kontroly č.4/2013 a prijíma návrh HK zabezpečiť
meranie celkového množstva vody dodanej z vodárne Podvišňové.

3. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2013
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení rozpočtu za prvý polrok 2013.
Uznesenie č. 270/2013
OZ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2013.

4. Závery rokovania na MŠVVŠ SR k racionalizácii siete ZŠ
Starosta obce informoval poslancov OZ o záveroch rokovania na ministerstve školstva týkajúcich sa
racionalizácie siete ZŠ. V tejto súvislosti požiadal o súhlas s prípadným dofinancovaním nákladov na
prevádzku školy z dôvodu nižšieho počtu žiakov v triedach tak, aby boli zabezpečené minimálne
požiadavky potreby prevádzky ZŠ.
Uznesenie č. 271/2013
OZ schvaľuje prípadné dofinancovanie prevádzky školy tak, aby boli zabezpečené minimálne
požiadavky potreby prevádzky ZŠ.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Miko
Proti: Zdržal sa: -

5. Projekt rozšírenia MŠ o jednu triedu
Starosta obce informoval o spracovaní projektovej dokumentácie potrebnej pre rozšírenie materskej
školy o triedu pre 20 žiakov.
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Uznesenie č. 272/2013
OZ berie na vedomie informáciu o spracovaní projektovej dokumentácie pre rozšírenie MŠ.

6. Žiadosť p. Oľgy Ančicovej o odkúpenie pozemku parc.č. 4123/8 v k.ú. Horné Bzince
v reg. C KN
P. Gregušová informovala poslancov OZ o žiadosti p. Ančicovej týkajúcej sa odkúpenia 4123/8
o výmere 343 m2 o ktorú sa dlhodobo stará za cenu 0,50 EUR/m2.
Uznesenie č. 273/2013
OZ nesúhlasí s odpredajom predmetnej parcely za cenu 0,50 EUR/ m2.
Za: 2
Proti: 6
Zdržal sa: -

7. Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch – kat. územie
Dolné Bzince
Starosta obce informoval o výsledku verejnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch, časti
pozemku parc. č. 1823 a 1822 orná pôda, katastrálne územie dolné Bzince v celkovej výmere 1 501m2
a o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka s navrhovateľom
p. Tiborom Grmanom v cene 6 EUR/m2 t.j. spolu 9 600 EUR.
Uznesenie č. 274/2013
OZ súhlasí s návrhom uzavrieť kúpnu zmluvu s p. Grmanom v celkovej cene 9 600 EUR.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Miko
Proti: Zdržal sa: -

8. Žiadosť p. Petra Patylu o odkúpenie časti pozemku parc.č. 2542/1 v k.ú. Dolné Bzince v reg.
E KN
P. Gregušová informovala poslancov OZ o žiadosti p. P. Patylu o odkúpenie ½ susediaceho pozemku,
parc.č. 2542/11, ako aj o stanovisku stavebnej komisie, ktorá s odpredajom súhlasí v cene 2 EUR/m2.
Uznesenie č. 275/2013
OZ odporučilo vrátiť predmetnú žiadosť späť na stavebnú komisiu a rozhodnúť až po obhliadke.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Miko
Proti: Zdržal sa: -

9. Žiadosť p. Oľgy Palcútovej o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3429/1 v k.ú. Horné Bzince
v reg. C KN
P. Gregušová informovala poslancov OZ o žiadosti o odpredaj pozemku v celkovej výmere 45 m
(predzáhradka a vjazd do garáže), parc. č. 3429/1, ako aj o stanovisku stavebnej komisie, ktorá
s odpredajom nesúhlasí.
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Uznesenie č.276/2013
OZ nesúhlasí s predajom pozemku.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka,
Proti: Zdržal sa: Miko
10. Informácia o postupe rekonštrukcie centra obce a výstavby obecnej tržnice
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu realizácie investičných projektov, vrátane naviac
prác pre oba projekty, ktoré budú hradené z prostriedkov obce.
Uznesenie č. 276/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe prác oboch investičných projektov.

11. Informácia o činnosti komisií OZ
Predsedovia komisií OZ informovali poslancov OZ o činnosti svojich komisií za uplynulé obdobie.
Uznesenie č.277/2013
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.
Súčasne bol prediskutovaný návrh na úpravu cien prenájmu predajných stánkov/miest podľa
predávaného sortimentu nasledovne:
- Občerstvenie
40 EUR/deň
- Textil, obuv, dom. potreby
15 EUR/deň
- Cukrovinky, hračky
10 EUR/deň
Návrh sa týka stánku/miesta do 3 bm, za každý ďalší meter bol navrhnutý príplatok 5 EUR.
Farmárom a remeselníkom budú predajné pulty/stánky poskytnuté bezplatne.
Uznesenie č.278/2013
OZ schvaľuje organizačné zabezpečenie Dňa obce Bzince pod Javorinou a ceny prenájmu predajných
stánkov/miest.
Za: Gregušová, Podhradský, Chorvát, Stacho, Klimo, Bilová Majtásová, Hložka, Miko
Proti: Zdržal sa: -

Výstavba nájomných bytov
Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomnú p. Onofrejovú o možnosti výstavby nájomných
bytov na Pažiti na základe dohody s vlastníkom pozemku.
Uznesenie č.279/2013
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OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe nájomných bytov.
Rekonštrukcia plynu
Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe prác pri rekonštrukcii plynu s tým, že do konca
týždňa by mali byť pripojené všetky domy, v ktorých budú vyhovovať tlakové skúšky. Súčasne
informoval o oprave ciest, ktoré boli doteraz vykonané a preložil otázku opravy cesty za potokom
v celom rozsahu, čo by znamenalo dofinancovanie zo strany obce vo výške cca 40 000 EUR, čo sú
predbežne odhadované náklady
Uznesenie č.280/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce s tým, že oprava cesty za potokom má byť vykonaná
len v rozsahu, ktorý má realizovať SPP.

Kultúrno – spoločenské akcie počas leta.
Starosta obce informoval poslancov OZ realizovaných a pripravovaných kultúrno- spoločenských
akciách.
Uznesenie č.281/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o kultúrno- spoločenských akciách.

Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
Diskusia
V rámci diskusie informoval starosta obce o zámere vypracovať projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu obecnej knižnice a o možnosti zefektívnenia jej správy a prevádzky.
Poslanec OZ Ing. P. Podhradský :
- požiadal o zrealizovanie výberového konania na zimnú údržbu najneskôr do konca októbra,
- požiadal o rezerváciu ubytovania v RZ Hrubá Strana v termíne od 11. do 13. októbra,
- požiadal o informáciu o výsledku verejnej súťaže na odpredaj vozidla Lada Niva
- vzdal sa svojho poslaneckého mandátu, miesta predsedu komisie verejného poriadku a životného
prostredia a člena Rady školy za OZ.
Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísala: Ing. Alena Šoltysová

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník
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Overovatelia:
...............................................

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