Zápisnica
Napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou
konanom dňa 21. 05. 2008 v Hrušovom
Prítomný:

Ing. Pavel Bahník – starosta obce
Poslanci OZ:
Bušo Jaroslav
Kabijev Ivan
Podolanová Danica
Ing. Stachová Alena
Ing. Valo Branislav

Ing. Gregušová Eva
Nociar Ján
Mgr. Sameková Ľubica
Mgr. Šupáková Ľudmila

Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Križko, hlavný kontrolór obce
Oľga Gulánová, prednostka OÚ
Eva Harmadyová, účtovníčka
Jana Kuhajdová, matrikárka
Eva-Jana Harmadyová, ved. PD
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel
Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil: Jaroslava Bušu a Mgr. Ľubicu Samekovú.
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
2. Kontrola finančných príjmov a výdavkov obce pri likvidácii KO
3. Zmena názvu KD Hrubá Strana na Hasičský dom
4. Príprava školskej slávnosti – 50. výročie
5. Príprava 80. výročia ŠPK
6. Komisia pre zavedenie eura
7. Rôzne:
- Poďakovanie ZO Únie nevidiacich a krátkozrakých
- Rekonštrukcia kotolne ZŠ
- Žiadosť mesta Myjava o finančný príspevok na organizovanie
Medzinárodného folklórneho festivalu
- Žiadosť obce M. Lieskové o príspevok na organizovanie - Rázusovej trikolóry
- Žiadosť MO Matice slovenskej o príspevok na vydanie knihy
- List občana z Radošiny
- Stanovisko SVP – Povodie stredného Váhu k vybudovaniu poldra
- Výlet dôchodcov
- Relácia o obci na rádiu Regina
- Žiadosť o preskúmanie a úpravu dane z nehnuteľnosti
- Žiadosť o odkúpenie pozemku
- Informácia o činnosti starostu od posledného zasadnutia OZ
- Vypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov
8. Diskusia
9. Záver

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce Ing. Bahník urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí
obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 3. 2008 nasledovne:
- k bodu 13) – osadenie dopravných značiek v obci rieši KVP
Po diskusii poslancov a hlasovaní (všetci za) bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 196/2008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z obecného
zastupiteľstva konaného dňa 26. 3. 2008 s ch v aľ u j e
s uvedenými pripomienkami.
2. Záznam HK č. 1/2008
Hlavný kontrolór Ing. Križko oboznámil prítomných so Záznamom číslo 1/2008
z kontroly finančných príjmov a výdajov obce pri likvidácii komunálneho odpadu.
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto záznamu a po hlasovaní (všetci za) bolo
vynesené:
Uznesenie číslo: 197/2008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie Záznam HK č. 1/2008 a ukladá starostovi obce
evidenciu platieb spracovať v elektronickej podobe do 3. 9.
2008.
3. Zmena názvu KD Hrubá Strana na Hasičský dom
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh na zmenu názvu Kultúrneho domu Hrubá
Strana na Hasičský dom a to z dôvodu, že na dorobenie rekonštrukcie budovy, je väčšia
možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov o cezhraničnej spolupráci. Po
diskusii poslancov a hlasovaní (všetci za) bolo vyhlásené:
Uznesenie číslo: 198/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou s chv aľ u j e
zmenu názvu Kultúrneho domu Hrubá Strana na Hasičský
dom Hrubá Strana.
4. Príprava školskej slávnosti – 50. výročie
O príprave školskej slávnosti z príležitosti 50. výročia otvorenia novej základnej školy,
informovala prítomných Mgr. Šupáková. Škola k tejto príležitosti vydáva publikáciu
i CD, slávnosť sa uskutoční dňa 21. 6. 2008, na získanie financií oslovila sponzorov
i bývalých žiakov, a zároveň sa obracia na zastupiteľstvo, aby v prípade nedostatku
financií obec dofinancovala publikáciu. Po diskusii poslancov a hlasovaní (všetci za) bolo
vynesené:
Uznesenie číslo: 199/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie informáciu o príprave slávnosti – 50. výročie
otvorenia školy a s ch v a ľ u j e dofinancovanie publikácie
v prípade nedostatku finančných prostriedkov.

5. Príprava 80. výročia ŠPK
O príprave 80. výročia Športového podjavorinského klubu Bzince pod Javorinou
informoval prítomných Ing. Branislav Valo. Oslava sa uskutoční dňa 5. júla 2008, všetko
v réžií ŠPK, od obce budú požadovať Ďakovný list starostu obce pre asi 30 ľudí. Po
diskusií poslancov bolo vynesené.
Uznesenie číslo: 200/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie informáciu o príprave 80. výročia ŠPK Bzince pod
Javorinou.
6. Komisia pre zavedenie eura
Starosta obce ING. Bahník oboznámil prítomných s Plánom obce Bzince pod Javorinou
na zavedenie eura a taktiež predložil na schválenie komisiu pre zavedenie eura v zložení:
Ing. Pavel Bahník, Ing. Eva Gregušová, Ing. Branislav Valo, Ing. Ivan Križko, Ivan
Kabijev, Eva Harmadyová, Jana Kuhajdová, Eva-Jana Harmadyová. Po diskusií
a hlasovaní (všetci za) bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 201/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie Plán obce Bzince pod Javorinou na zavedenie eura
a schvaľuje komisiu pre zavedenie eura v zložení:
Predseda: Ing. Pavel Bahník
Členovia: Ing. Eva Gregušová, Ing. Branislav Valo,
Ing. Ivan Križko, Ivan Kabujev, Eva Harmadyová,
Jana Kuhajdová, Eva-Jana Harmadyová.
Zároveň ukladá starostovi obce pripraviť časový
harmonogram prác súvisiacich so zavedením eura v roku
2009.
7. Poďakovanie ZO Únie nevidiacich
Starosta obce oboznámil prítomných s listom ZO Únie nevidiacich a krátkozrakých
v Novom Meste nad Váhom, ktorý ďakujú za finančný príspevok 500,- zaslaný im na
činnosť v tomto roku.
8. Rekonštrukcia kotolne ZŠ
Starosta obce informoval prítomných, že na rekonštrukciu kotolne ZŠ i celú rekonštrukciu
ZŠ vypracoval Ing. Kedrovič. Tieto projekty odborne posúdil a vysvetlil prítomným p.
Juraj Hargaš, člen stavebnej komisie. Poslanci sa v diskusii vyjadrili a po hlasovaní (všetci
za) bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 202/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie informáciu p. Hargaša Juraja a ukladá starostovi
obce spolu s predsedom stavebnej komisie a finančnej
komisie pripraviť výberové konanie na dodávateľa
rekonštrukcie kotolne ZŠ do 25. 6. 2008.

9. Starosta obce informoval prítomných spolu s p. Jurajom Hargašom, že dodávateľ
rekonštrukčných prác na KD Hrubá Strana p. Petrovič nás vyzval na úhradu faktúr +
penále. Poslanci sa v diskusií vyjadrili, že je treba urobiť analýzu a pripraviť splátkový
kalendár, a doriešiť celú záležitosť financovania rekonštrukcie KD Hrubá Strana. Po
diskusií poslancov bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 203/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá
starostovi obce a predsedovi finančnej komisie urobiť analýzu
a pripraviť splátkový kalendár pre p. Petroviča a tak doriešiť
celú záležitosť financovania rekonštrukcie KD Hrubá Strana
10. Starosta obce predložil na prerokovanie list Mesta Myjava, ktorým žiadajú finančný
príspevok na prípravu a realizáciu Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2008
v dňoch 19. – 22. júna 2008. poslanci v diskusii zamietli túto žiadosť.
11. List občana z Radošiny
Starosta obce oboznámil prítomných s listom p. Ladislava Baňaka z Radošiny, ktorý pri
návšteve našej obce sa pozastavil nad jej znečistením a v liste nám to vyčítal. Starosta
zároveň oboznámil prítomných i s jeho odpoveďou p. Baňakovi, čo poslanci zobrali na
vedomie.
12. Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť obce Moravské Lieskové o finančný
príspevok na organizovanie Rázusovej podjavorinskej trikolóry – cyklistický pretek,
z príležitosti 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktorý sa uskutoční dňa 24. 5.
2008 v Moravskom Lieskovom, smer Javorina Holubyho chata a späť. Po diskusii
poslancov a hlasovaní ( 5za, 2 proti, 1 sa zdržal) bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 204/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje
finančný príspevok 500,- SK, pre Obec Moravské Lieskové na
organizovanie Rázusovej podjavorinskej trikolóry dňa 24. 5.
2008 v Moravskom Lieskovom.
13. Výlet pre dôchodcov
Eva-Jana Harmadyová oboznámila prítomných s trasou pripravovaného zájazdu pre
dôchodcov, ktorý sa uskutoční dňa 12. 6. 2008 na trase Bratislava – výstava „Ako sme
žili“ a návšteva budovy parlamentu, Veľký Meder – termálne kúpalisko a Gabčíkovo. Po
diskusií poslancov bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 205/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na
vedomie a súhlasí s trasou pripravovaného zájazd pre
dôchodcov dňa 16. 6. 2008 do Bratislavy, Veľkého Medera
a Gabčíkova.
14. Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť miestneho odboru Matice slovenskej
v Dolnom Srní, ktorou žiadajú finančnú podporu na vydanie knihy „A takí nezomierajú“,
vydanej pri príležitosti na počesť Rok-a J. M. Hurbana, Rok-a Ľudovíta Štúra, blížiaceho
sa 160. výročia Slovenského povstania 1848-49, 160. výročia vzniku prvej SNR a

Letokruhu Martina Rázusa. Po diskusii poslancov a hlasovaní (6 proti, 1 sa zdržal) bolo
vynesené:
Uznesenie číslo: 206/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou zamieta
žiadosť MO MS v Dolnom Srní o finančný príspevok na
vydanie knihy „A takí nezomierajú“.
15. Starosta informoval prítomných, že na SVP - Povodie Váhu sme poslali projekt na polder
na Rybníckom potoku v Rybníkoch, ktorý spracoval Ing. Kedrovič. Zároveň informoval
prítomných, že SVP – Povodie Váhu nám zamietlo vybudovanie poldra v Bzinciach pod
Javorinou (povyše PD). Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
16. Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 12. 5. 2008 boli v našej obci dvaja redaktori
Slovenského rozhlasu a natáčali s občanmi reláciu o živote v našej obci. Tato bude
odvysielaná v Rádiu Regina dňa 1. 6. 2008 o 13.00 hodine. Poslanci zobrali na vedomie
túto informáciu.
17. Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť s. r. o. Javorina AKN Bzince pod
Javorinou, ktorou žiadajú o preskúmanie a úpravu dane z nehnuteľnosti na rok 2008.
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tejto žiadosti, ale v zmysle zákona, keď OZ schváli VZN
o poplatkoch ne celý rok, v priebehu roka ho nie je možné meniť. Poslanci zobrali na
vedomie túto informáciu.
18. Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Miloša Kedroviča, Wolkrova 7,
Bratislava o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 1425/2 v k. ú. Dolné Bzince
o výmere 46815 m2 . poslanci sa v diskusii vyjadrili, aby sme zatiaľ nepredávali obecné
pozemky, taktiež finančná komisia doporučila napredávať, dokiaľ nie sú vysporiadané
pozemky pod obecnými stavbami, ponechať na výmenu. Po diskusií poslancov
a hlasovaní (všetci proti) bolo vynesené:
Uznesenie číslo: 207/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou nesúhlasí
s predajom obecného pozemku - parc. č. 1425/2 v k. ú. Dolné
Bzince o výmere 46815 m2 pre Ing. Miloša Kedroviča,
Bratislava, Wolkrova 7.
19. Aktivity starostu obce
Starosta obce Ing. Bahník oboznámil prítomných so svojimi aktivitami od posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 3. 2008 doteraz. Poslanci zobrali na
vedomie na túto informáciu.
20. Starosta obce predložil na prerokovanie a odsúhlasenie menovanie do funkcie veliteľa
OHZ Bzince pod Javorinou – Ing. Pavla Podhradského, Bzince pod Javorinou 231,
ustanovenie za preventivára – Štefana Černého, Bzince pod Javorinou 1550, ustanovenie
za vedúceho kontrolnej skupiny – Štefana Černého, Bzince pod Javorinou 1550, zaradenie
do funkcie strojníka OHZ Bzince – Martina Potfaja, Bzince pod Javorinou 496. Po
diskusii poslancov bolo vynesené:

Uznesenie číslo: 208/20008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí
s menovaní do funkcie veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou –
Ing. Pavla Podhradského, Bzince pod Javorinou 231,
ustanovením za preventivára požiarnej ochrany obce –
Štefana Černého, Bzince pod Javorinou 1550, ustanovením za
vedúceho kontrolnej skupiny – Štefana Černého, Bzince pod
Javorinou 1550, zaradením do funkcie strojníka OHZ –
Martina Potfaja, Bzince pod Javorinou 496.
21. Zástupca starostu Ing. Gregušová informovala prítomných, že dňa 9. 8. 2008 po súťaži
v parkúrovom skákaní v Cetune, plánujeme usporiadať country bál s chalupármi
v kultúrnom dome v Cetune, vstup bude na pozvánky, vstupné dobrovoľné, taktiež
informovala, že prekládka VTL plynu je prepojená. Zároveň informovala, že p. Poláček
(vlastník nehnuteľnosti súp. č. 359) sa nedostavil na stavebnú komisiu, zbúrania domu
špatí stred obce a taktiež je to nebezpečné, treba to riešiť ďalej.
22. Poslankyňa Ing. Stachová upozornila, že pri vstupe do obce od Nového Mesta nad Váhom
ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky pasúce sa kozy pri ceste, preto žiada na túto
skutočnosť majiteľa upozorniť.
23. Poslankyňa Mgr. Sameková upozornila, že po obci treba osadiť viac odpadkových košov.
Zároveň upozornila, že za budovou obecného úradu je šachta zakrytá len doskou.
24. Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle zákona čís. 275/2006 Z. z. je treba
spracovať koncepciu rozvoja informačných systémov. Podklady pre spracovanie
koncepcie zadal firme ITMG, s. r. o. Senec, Boldocká 18, zatiaľ nepredložili cenovú
ponuku. Preto starosta bude o tomto bode informovať na budúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Keďže program schôdzky obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť, a zasadnutie ukončil.

Zapísala:

Starosta obce:

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

