Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 06.02.2013
o 16,00 h v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Rastislava Klimu a p. Jána Chorváta.
Starosta obce oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia
so sídlom na území obce Bzince pod Javorinou a o určení dotácie na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných
centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15
rokov veku s trvalým pobytom na území obce
3. Schválenie odmeny správcom KD
4. Správa o činnosti HK za rok 2012
5. Zásady postupu vybavovania sťažností v podmienkach obce Bzince pod Javorinou
6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí v Bzinciach pod Javorinou na rok 2013
7. Úprava poplatkov za pohrebné služby
8. Žiadosť o zníženie poplatkov za odvoz KO
9. Návrh na úpravu vydávania Bzinského chýrnika a zvýšenie poplatku za 1 výtlačok
Bzinského chýrnika z 0,20 € na 0,30 €
10. Návrh na zvýšenie finančného limitu v pokladni – obecného úradu na 1.000,- €,
prevádzkáreň – pohrebné služby: 1.000,- € a PNS : 500,-€
11. Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch – kat. územie
Dolné Bzince
12. Výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hnuteľného majetku – automobil NIVA
13. Návrh na schválenie prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu
prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - jedná
sa o pozemok pod stavbou pekárne v Bzinciach pod Javorinou
14. Prevod správy majetku z MŠ na ZŠ
15. Rozpis zasadnutí OZ na rok 2013
16. Informácia o činností komisií
17. Žiadosť občanov Cetune – časť u Bojárov
18. Odpredaj zariadenia cukrárne
19. Voľba predsedu finančnej komisie
Rôzne:
1. Podjavorinské folklórne slávnosti
2. Dni obce – termín, program
3. Informácia o činnosti starostu
4. Diskusia
5. 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. Rastislava Klimu a p. Jána Chorváta a zapisovateľku zápisnice: p.
Bilovú Majtásovú.

Uznesenie č. 207/2013
OZ schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia.
Uznesenie č. 208/2013:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
3) VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom
na území obce Bzince pod Javorinou a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
Uznesenie č. 209/2013:
OZ schvaľuje VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského
zariadenia so sídlom na území obce Bzince pod Javorinou a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času
a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo
Proti:
Zdržal sa: Podhradský
4) Schválenie odmeny správcom KD a zrušenie uznesenia č. 297/2009
Uznesenie č. 210/2013
OZ schvaľuje zvýšenie odmien kultúrnych pracovníkov, ktorí sa starajú o kultúrne domy zo sumy
1,5 €/hod na 2,00 €/hod a ruší uznesenie č.297/2009
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
5) Správa o činnosti HK za rok 2012
Uznesenie č.211/2013
OZ berie na vedomie Správu o činnosti HK za rok 2012
6) Zásady postupu vybavovania sťažností v podmienkach obce Bzince pod Javorinou
Uznesenie č.212/2013
OZ schvaľuje zmenu v zložení komisie OZ, kde zosnulého p. poslanca Jána Nociara nahrádza p.
poslanec Miroslav Bušo
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
7) Plán kultúrno-spoločenských podujatí v Bzinciach pod Javorinou na rok 2013
Uznesenie č.213/2013
OZ berie na vedomie Plán kultúrno-spoločenských podujatí v Bzinciach pod Javorinou na rok 2013

8) Úprava poplatkov za pohrebné služby
Uznesenie č.214/2013
OZ schvaľuje úpravu prílohy č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebnej služby obce nasledovne:
Cenník za pohrebné
práce:
Práce spojené s pohrebom
21,- €
Chladiace za riadenie (cena za 1 deň)
8,30 €
Preprava (cena za 1 km)
0,60 €
Smútočná tabuľa
1,70 €
Upratovanie DS
10,- €
Mzda prac. 1 hod.
6,00 €
Mzda pom. pracovníka 1 hod
2,- €
Režijné náklady
2,20 €
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
9) Žiadosť o zníženie poplatkov za odvoz KO a dane z nehnuteľnosti, dane za psa
Žiadosti boli prerokované v sociálnej a finančnej komisii. Komisie po posúdení žiadostí predkladajú
OZ nasledujúci návrh:
Rodina Kolníková – neodporúčajú zníženie poplatku za KO, po predložení dokladu o tom, že psy sú
využívané na terapiu pre postihnuté deti, bude daň za psa vrátená
p. Maršálková – neodporúčajú zníženie poplatku za KO
p. Bača – neodporúčajú zníženie poplatku za KO
p. Juriga Miloš – neodporúčajú zníženie poplatkov za KO a daň z nehnuteľnosti
p. Paška Zdeno – odporúčajú odpustenie poplatku za KO – po doložení potvrdenia o pobyte syna
v zahraničí
p. Balušková – neodporúčajú zníženie poplatku za KO
p. Šnábelová – odporúčajú odpustenie poplatku za KO
p. Petriláková – odporúčajú odpustenie poplatku za KO
p. Fojtíčková – neodporúčajú zníženie poplatku za KO a dane z nehnuteľnosti
Uznesenie č.215/2013
OZ schvaľuje odpustenie poplatkov v zmysle návrhu, ktorý predložila sociálna a finančná komisia
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
10 ) Návrh na úpravu vydávania Bzinského chýrnika a zvýšenie poplatku za 1 výtlačok Bzinského
chýrnika z 0,20 € na 0,30 €
Uznesenie č.216/2013
OZ schvaľuje návrh na úpravu vydávania Bzinského chýrnika a zvýšenie poplatku za 1 výtlačok
Bzinského chýrnika z 0,20 € na 0,30 €
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:

11) Návrh na zvýšenie finančného limitu v pokladni – obecného úradu na 1.000,- €, prevádzkáreň –
pohrebné služby: 1.000,- € a PNS : 500,-€
Uznesenie č.217/2013
OZ schvaľuje návrh na zmenu výšky finančného limitu v pokladni – obecného úradu, prevádzkární –
pohrebné služby a PNS v zmysle smernice o financovaní...
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Podhradský
Proti:
Zdržal sa: Klimo
12) Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v Rybníkoch – kat. územie Dolné
Bzince
Uznesenie č.218/2013
OZ schvaľuje odpredaj časti pozemkov parc.č. 1822 a 1823 v k.ú. Dolné Bzince o výmere 1800 m2
pre JUDr. Jaroslava Štěrbu, bytom 916 32 Hôrka nad Váhom s.č. 163 za kúpnu cenu 6,- €/m2 , spolu
za 10.800 Eur.
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo
Proti:
Zdržal sa: Podhradský
13) Výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hnuteľného majetku - automobil NIVA
Starosta obce stiahol tento bod programu z dnešného rokovania a OZ navrhuje vykonať novú verejnú
obchodnú súťaž.
14) Návrh na schválenie prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - jedná sa o pozemok pod stavbou
pekárne v Bzinciach pod Javorinou
Uznesenie č. 219/2013
OZ schvaľuje prevod podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a to diel č. o výmere 42 m2, diel č. 2 o výmere 20 m2,
diel č. 3 o výmere 97 m2, diel č. 4 o výmere 3 m2, diel č. 5 o výmere 38 m2, diel č.6 o výmere 45 m2,
diel č. 7 o výmere 7 m2, diel č. 11 o výmere 2 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 3132704/22566/2012 v kat. území Dolné Bzince pre AT Považie s.r.o., Kuneradská 145, Rajecké Teplice za kúpnu
cenu 12,- €/m2. (Predávaná výmera spolu: 254 m2 x 12,-€ =3.048,-€)
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
15) Prevod správy majetku z MŠ na ZŠ
Starosta obce stiahol tento bod programu z dnešného rokovania a OZ navrhuje starostovi pripraviť
vysporiadanie tohto majetku v zmysle zák. č. 136/1991 Zb. o majetku obcí.

16) Rozpis zasadnutí OZ na rok 2013
Rozpis zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013
Termín
Miesto
6.február o 16.30 hod.
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
27. marec o 16.30 hod.
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
15. máj o 16.30 hod.
Kultúrny dom v Hrušovom
26.jún o 16.30 hod.
Kultúrny dom Cetuna
28.august o 16.30 hod.
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
18. september o 16.30 hod.
Kultúrny dom Hrubá Strana
30. október o 16.30 hod.
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
11.december o 16.30 hod.
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
Uznesenie č. 220/2013
OZ schvaľuje rozpis zasadnutí OZ na rok 2013
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
17) Informácia o činností komisií
Starosta informoval o zasadnutí finančnej komisie a komisie verejného poriadku a životného
prostredia.
Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Eva Gregušová informovala o činnosti tejto komisie.
Predseda kultúrnej komisie Ján Chorvát informoval o činnosti tejto komisie.
Predseda sociálnej komisie Pavel Hložka informoval o činnosti tejto komisie.
Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia informoval o činnosti tejto komisie.
Uznesenie č. 221/2013
OZ berie na vedomie správy jednotlivých komisií.
18) Predseda sociálnej komisie predložil poslancom OZ návrh na schválenie príspevku na stravu vo
výške 1,16 Eur za jeden obed pre mal. dieťa Jaroslava Hakela nakoľko sa je o sociálny prípad.
Uznesenie č.222/2013
OZ schvaľuje príspevok na obed v škole vo výške 1,16 Eur za jeden obed pre mal. dieťa Jaroslava
Hakela do vyriešenia sociálnych problémov rodiny Hakelovcov, a to počnúc 7. februárom 2013.
Za: Gregušová, Bilová Majtásová, Hložka, Stacho, Chorvát, Klimo, Podhradský
Proti:
Zdržal sa:
19) Žiadosť občanov Cetune – časť u Bojárov
Starosta informoval PZ o žiadosti občanov Cetune, časť u Bojtárov, ktorí žiadajú opravu miestnej
komunikácie. Táto žiadosť bude prerokovaná spolu s poslancami na stretnutí občanov so starostom.
20) Odpredaj zariadenia cukrárne
Starosta informoval OZ o tom, že v obecných priestoroch – bývalá cukráreň, sa nachádzajú zariadenia:
mraznička, chladnička, chladiarenská vitrína, chladiaci pult na zmrzlinu, stroj na výrobu zmrzliny.

Toto zariadenie je vo vlastníctve Ali Huseini – Cukráreň – Pizzéria- Jaskyňa, Nám. Slobody 15 Nové
Mesto nad Váhom, prenajímateľa nebytových priestorov obce – cukrárne. Pán Huseini priestory na
podnikanie nevyužíva a na výzvy obce o ukončenie zmluvy o nájme nereaguje.
Uznesenie č.223/2013
OZ súhlasí s tým, aby sa na zariadenie, ktoré sa nachádza v obecných priestoroch vydalo zádržné
právo so zákazom s nakladaním s daným majetkom
21) Návrh na predsedu finančnej komisie
Poslanec Ján Chorvát dal, v zmysle záverov zo zasadnutia finančnej komisie, podnet na voľbu
predsedu finančnej komisie po zosnulom predsedovi Jánovi Nociarovi.
Do budúceho zastupiteľstva je potrebné predložiť návrhy na nového predsedu.
Rôzne:
1. Podjavorinské folklórne slávnosti
Starosta obce informoval poslancov OZ o prvom zasadnutí prípravného výboru, na ktorom boli určený
zástupcovia do komisií a to: organizačná komisia ( parkoviská a výber vstupného) – Ing. Podhradský,
komisia zabezpečujúca program – Chorvát a Kuhajdová Janka, starostlivosť o hostí zástupkyňa
starostu Ing. Eva Gregušová. Ing. Podhradský navrhol do komisie pre výber vstupného zástupcov
finančnej komisie.
2. Dni obce – termín 31. augusta 2013
OZ rozhodlo, že Dni obce sa budú konať jeden deň a to v sobotu 31. augusta 2013. Súčasťou bude
tradičný jarmok za účasti remeselníkov.
3. Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
4. Diskusia
Poslanci OZ sa zaoberali hľadaním riešenia podlžností PO a FO voči obci.
5. Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Jana Bilová Majtásová

Starosta obce: Ing. Pavel Bahník

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

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

