Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 24.03.2010
v Bzinciach pod Javorinou
Prítomní:
Ing. Pavel Bahník – starosta
Poslanci OZ :

Ostatní prítomní:

Kabijev Ivan
Podalovaná Danica
Ing. Stachová Alena
Ing. Eva Gregušová
Nociar Ján
Mgr. Sameková Ľubica
Mgr. Šupáková Ľudmila
Švok Miroslav
Gulán Igor

Ing. Valo Branislav
Ing. Čiadová Gabriela
Harmadyová Eva
Harmadyová Eva – Janka
Kuhajdová Janka

Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Eva Gregušová a p. Ján Nociar
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2) Novela zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb,
3) Žiadosť o pridelenie požiarneho auta
4) Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov na OÚ
5) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
6) OZ Dní Obce Bzince pod Javorinou
7) Správa o činnosti HK za rok 2009, záznam o výsledku finančnej kontroly č. 1/2010 a č.
2/2010
8) Informácia o stave majetku obce – Ing. Gregušová
9) Združenie obcí pre separovaný zber Javorina – Bezovec – ukončenie činnosti
10) Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 2709/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2 v k.ú. Dolné
Bzince vytvorená GPL č. 34493051-107/2009
11) Cezhraničná spolupráca s družobnými obcami
12) Súhrnná správa o hospodárení ZŠ - doplnený
13) Príspevok na zaplatenie sanitky - doplnený
14) Rôzne
• Žiadosť Streleckého klubu ZO TŠ STU Bratislava
• Humanitná zbierka – odevy
• Človek v čase - regionálna prehliadka ZPOZ
• Informácia so stretnutia starostu a veliteľov DHZ
• Informácia o príprave akcie: Kurz pečenia fánok
• Informácia o rozpracovanosti projektov – doplnený
• Finančný príspevok na odstránenie škody spôsobenej požiarom – doplnený
• Cesta okolo domu p. Súpeka – spriechodnenie cesty – doplnený
• Úprava cintorína a okolia v Hrušovom – doplnený
• Predaj požiarnej zbrojnice v Cetune - dopnený
• Spaľovanie odpadu v obci – doplnený
• Informácia o činnosti starostu obce
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15) Diskusia
16) Záver
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami.
Starosta obce navrhol doplniť program OZ.
UZNESENIE číslo 488/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ. (jednohlasne)
1) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.02.2010.
UZNESENIE číslo 489/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.02.2010. (jednohlasne)
2) Novela zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.
Starosta obce informoval poslancov OZ o novele zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
UZNESENIE číslo 490/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informácie v zmene a doplnení
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (jednohlasne)
3) Žiadosť o pridelenie požiarneho auta
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Bzince požiadala písomnou žiadosťou MV SR
o pridelenie požiarneho auta IVECO. Auto by nám mohlo byť zapožičané na dobu 5 rokov.
Prítomná občianka p. Bušová sa opýtala starostu obce na to, kde bude auto umiestnené, či by nemohlo
byť aj v DHZ inej ako Bzinskej. Starosta obce odpovedal, že auto by malo pridelené obecnému
hasičskému zboru a za ten sa považuje DHZ v Bzinciach pod Javorinou.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 491/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na
MV SR o pridelenie požiarneho auta. (jednohlasne)
4) Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o prácu na OÚ
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh a možnosti na zamestnanie znevýhodnených občanov
a navrhol, aby sme zamestnali p. Máriu Hložkovú a p. Mariána Mazáňa na 6 hodín na dobu určitú na 9
mesiacov od 01.04.2010 podľa § 50 i.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 492/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje aby, sme zamestnali p. Máriu Hložkovú
a p. Mariána Mazáňa podľa § 50 i. (jednohlasne)
6) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ a odovzdal do rúk zástupkyne starostu obce Ing. Gregušovej
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce.
UZNESENIE číslo 492/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie oznámenie funkcií zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce k 31.03.2010. (jednohlasne)
7) OZ Dní Obce Bzince pod Javorinou.
Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu organizačného zabezpečenia Dní Obce Bzince pod
Javorinou a o príprave programu, zabezpečeniu kolotočov a povolenie orgánov štátnej správy.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 493/2010
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o organizačnom
zabezpečení Dní Obce Bzince pod Javorinou. (jednohlasne)
8) Správa o činnosti HK za rok 2009, záznam o výsledku finančnej kontroly č.1/2010 a č. 2/2010.
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce informoval poslancov OZ o činnosti HK obce za
rok 2009 a o výsledkoch finančnej kontroly č.1/2010 – je potrebné nepretržite kontrolovať aktuálny
stav nájomných zmlúv a prehodnocujeme spôsob platenia energií. HK navrhuje OZ vymáhať
nedoplatky za nájom nebytových priestorov uvedené v bode 2. záznamu o výsledku finančnej kontroly
a finančná kontrola č. 2/2010 – HK doporučuje OZ:
– prerokovať vo finančnej komisii nezaplatené poplatky za zber a likvidáciu KO. Zvážiť možnosť
riešenia tých neplatičov, o ktorých predpokladáme, že nebudú mať peniaze na zaplatenie,
odpracovaním potrebných prác v obci. Pripraviť návrh výšky poplatku za zber KO pre rok 2011,
– prehodnotiť početnosť vývozu veľkých kontajnerov,
– pre skvalitnenie evidencie KO je potrebné túto, čo najskôr realizovať pomocou počítača, potom
bude možné v ktoromkoľvek čase zistiť momentálny stav v príjmoch za KO,
– pre súkromné objednávky veľkého kontajnera, je potrebné založiť knihu evidencie žiadostí, či
bola vystavená faktúra a jej zaplatenie,
– vo vedení finančných záznamov, v evidencie faktúr za poskytnuté služby a spôsob ich preplácania
a likvidácii nezistil HK žiadne nezrovnalosti
P. Bušová sa opýtala starostu obce čo zo záverov kontroly odpadov vyplýva. Starosta obce
konštatoval, že najlepšie by bolo zabezpečiť fungovanie zberného dvora a separovanie.
P. poslankyňa Mgr. Sameková sa opýtala starostu obce, čo budeme robiť s neplatičmi. Starosta obce
uviedol, že je potrebné, aby aj poslanci vplývali na neplatičov vo svojich obvodoch, KVP pozýva
neplatičov na svoje sedenia a mnohé prípady boli vyriešené a boli dohodnuté splátkové kalendáre. P.
poslankyňa Ing. Stachová upozornila na to, že je potrebné kontaktovať exekútora. Starosta obce
potvrdil, že na KVP dňa 07.04.2010 je pozvaný exekútor.
P. poslankyňa Mgr. Šupáková upozornila na to, že osveta pomôže – chýrnik, vývesky.
P. Bušová navrhla, aby boli zvýhodnení tí občania, ktorí separujú. Starosta obce povedal, že je to
veľmi ťažko merateľné a presne zistiteľné.
Do záverov hodnotiacej správy HK č. 2/2010 doplníme, že poslanci OZ osobne prerokujú z neplatičmi
dôvod vzniku nedoplatkov za smeti a spôsob jeho úhrady.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 494/2010
OZ schvaľuje záznam o výsledku finančnej kontroly č.1/2010 bez pripomienok. (jednohlasne)
UZNESENIE číslo 495/2010
OZ schvaľuje záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2010 s dodatkom v bode 5. Záver,
kde sa dopĺňa, že poslanci OZ osobne prerokujú z neplatičmi dôvod vzniku nedoplatkov za smeti
a spôsob jeho úhrady. (jednohlasne)
UZNESENIE číslo 496/2010
OZ berie na vedomie Správu o činnosti HK za rok 2009.
9) Informácia o stave majetku obce – Ing. Gregušová
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová Eva informovala poslancov OZ o stave majetku obce
a nasledovných zisteniach: máme nezrovnalosti medzi evidenciou Správy katastra nehnuteľností Nové
Mesto nad Váhom s názvami a súp.č. a účtovnou evidenciou. Máme 4 katastrálne územia: Dolné
Bzince, Horné Bzince, Hrušové a Hrubá Strana. Potenciál na využitie budov vo všetkých katastrálnych
územiach máme. Máme priamo v obci (k.ú. Horné a Dolné Bzince) máme dva cintoríny – oprava
oplotenia, budova obecného úradu, MŠ, zdravotného strediska – zatekanie, okná, odkanalizovanie
budov, ČOV – intenzifikácia, ihrisko – nevysporiadané pozemky, Hrušové – KD – zlepšiť jeho
využiteľnosť – tradícia, propagácia obce, Hrubá Strana – KD – podlahy, Cetuna – KD – potreba
rekonštrukcie – daný do užívania 1965, Rekreačné zariadenie Hrubá Strana, VZ Podvišňové – je
potrebná jeho kompletná rekonštrukcia a vyhlásenie PHO VZ, VZ Hrušové – vyhlásenie PHO. Na VZ
je potrebné dať vyhotoviť GPL, ihrisko.
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Navrhujem uložiť starostovi obce zabezpečiť vyhotovenie GPL, najskôr cenové ponuky a následne
objednávku.
P. Ištok sa pýtal na to, či sú obecné pozemky prenajaté a ako to v budúcnosti vyzerá s budovaním
chodníkov. Starosta obce a zástupkyňa starostu uviedli, že máme prenajaté len budovy, pozemky nie,
čo sa týka chodníkov, tie sa budú budovať po dokončení kanalizácie. V rámci regenerácie centra obce
sa budú budovať dva chodníky. Cesty nie sú vo vlastníctve obce, na ich usporiadanie je potrebné dať
spracovať GPL.
UZNESENIE číslo 497/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o stave majetku obce
a ukladá starostovi obce, aby zabezpečil vypracovanie cenových ponúk na GPL.
OZ ukladá HK vypracovať analýzu stavu nehnuteľného majetku obce, z ktorej bude jasný stav
nehnuteľností, prenájom a užívanie nehnuteľností. (jednohlasne)
10) Združenie obcí pre separovaný zber Javorina – Bezovec – ukončenie činnosti
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že združenie obcí pre separovaný zber Javorina –
Bezovec a naša obec má doplatiť stratu 5535,46 EUR za rok 2009. V súčasnosti prebieha likvidácia
a predaj hnuteľného majetku.
UZNESENIE číslo 498/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie ukončenie činnosti Združenia pre
separovaný zber Javorina – Bezovec a schvaľuje zaplatiť 50% zo straty za rok 2009. (2 sa zdržali, 6
za)
11) Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 2709/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2 v k.ú. Dolné
Bzince vytvorená GPL č. 34493051-107/2009
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Štefana Podolana a manž. Danice Podolanovej
o odkúpenie pozemku parc.č. 2709/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2, ktorý tvorí súčasť domových
nehnuteľností pri RD s.č. 1295. Žiadatelia predložili vypracovaný GPL a znalecký posudok.
Stavebná komisia navrhla OZ schváliť odpredaj pozemku v súlade so znaleckým posudkom t.j.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 499/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podľa § 9a písm. e) odpredaj časti
pozemku v prípade hodného osobitného zreteľa. (7 za, 1 sa zdržal hlasovania)
UZNESENIE číslo 500/2009
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj pozemku za cenu 2,80€/m2.
(7 za, 1 sa zdržal hlasovania)
12) Cezhraničná spolupráca s družobnými obcami
Starosta obce informoval poslancov OZ o projekte Cezhraničnej spolupráce s družobnými obcami
Babice a Boršice u Blatnice.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 501/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o cezhraničnej
spolupráci s obcami Babice a Boršice u Blatnice. Projekty boli podané v termíne. (jednohlasne)
13) Súhrnná správa o hospodárení ZŠ
Starostu obce informoval poslancom OZ o súhrnnej správe hospodárení ZŠ.
UZNESENIE číslo 502/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje súhrnnú správu o hospodárení ZŠ bey
pripomienok.(jednohlasne)
14) Príspevok na zaplatenie sanitky
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o žiadosti p. Zmatka, ktorý vzhľadom na svoje
finančné možnosti nemá schopnosť si túto sám zaplatiť. Predsedkyňa sociálnej komisie uviedla, že
4

vzhľadom na to, že p. Zmatek nie je ZTP a zo zákona o sociálnych službách mu nevyplýva žiadny
nárok a museli by sme mať prijaté VZN.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 503/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou nesúhlasí s poskytnutím príspevku na zaplatenie
sanitky, p. Zmatek zo zákona o sociálnych službách nemá naň nárok. (jednohlasne).
Rôzne:
15) Žiadosť Streleckého klubu ZO TŠ STU Bratislava
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Streleckého klubu ZO TŠ STU Bratislava so
zorganizovaním dobovej akcie Sever proti Juhu.
UZNESENIE číslo 504/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zorganizovaním dobovej akcie Sever proti Juhu Streleckým klubom
ZO TŠ STU Bratislava. (jednohlasne)
16) Humanitná zbierka - odevy
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Diakonie Broumov o zorganizovanie humanitnej
zbierky – odevy v termíne 7. až 16.júna 2010. Poslanci OZ doporučujú, aby bola zbierka
zorganizovaná o týždeň neskôr kvôli konaniu volieb.
17) Človek v čase - regionálna prehliadka ZPOZ
Starosta obce dal slovo pracovníčke p. Janke Kuhajdovej, ktorá informovala o konaní regionálnej
prehliadky ZPOZ, ktorá sa bude konať v priestoroch obecného úradu dňa 13.04.2010 a zapojíme sa do
prehliadky s témou: Prijatie rodákov pri prvej príležitosti prvej písomnej zmienky o obci.
18) Informácia so stretnutia starostu a veliteľov DHZ
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí s veliteľmi DHZ, máme 5 hasičských zborov,
pripravili reláciu do miestneho rozhlasu, rozdelenie finančných prostriedkov na dokúpenie hasičských
prístrojov, DHZ Hrušové bude mať 150 výročie založenia a pri tej príležitosti sa im navýšia príspevky
o 150,-EUR, pripravujú Jarné upratovanie, námetové cvičenie spoločné.
UZNESENIE číslo 505/2010
OZ schvaľuje odmenu pre dva kolektívy, ktoré sa ako najlepšie zúčastnili okresnej súťaže DHZ vo
výške 33,- EUR na družstvo ženy a družstvo muži z DHZ Cetuna. (jednohlasne)
19) Informácia o príprave akcie Babinec - Kurz pečenia fánok
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová informovala poslancov OZ o príprave akcie Babinec - Kurz
pečenia fánok, ktorá sa uskutoční dňa 11.04. 2010 o 14,00 hod. v KD Cetuna, vystúpia deti zo ZŠ,
počas celej akcie bude zabezpečená výstava ručných prác pod záštitou p. Pohradskej. Výťažok z tejto
akcie pôjde pre žiakov ZŠ.
20) Informácia o rozpracovanosti projektov – doplnený
Starosta obce informoval poslancov OZ o rozpracovaných projektoch ROP – Regenerácia centra obce,
ZŠ, bude sa podávať projekt verejného osvetlenia , okrem Hrubej Strany a zberný dvor – rekonštrukcia
jestvujúceho a nákup techniky, projekt cezhraničnej spolupráce hasičských zborov.
21) Finančný príspevok na odstránenie škody spôsobenej požiarom – doplnený
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe pomoci pre našich občanov – rodine Černých –
zhorela im stodola a zomrel otec a starosta obce navrhol zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov
na odstránenie zhoreniska.
UZNESENIE číslo 506/2010
OZ schvaľuje zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov pre rodinu Černých na odstránenie
zhoreniska po požiari. (jednohlasne)
22) Cesta okolo domu p. Súpeka – spriechodnenie cesty – doplnený
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Starosta obce informoval poslancov OZ o riešení spriechodnení cesty okolo p. Súpeka, obecný
pozemok bol opätovne zatarasený, obec vyzvala p. Súpeka na odstránenie zátarasov z obecného
pozemku, doručenku neprevzal Na spoločnom stretnutí vlastníkov pozemkov a občanov sa obec
zaviazala na odstránení uvedených zátarasov, firma KOVAGAZ bola požiadaná o vyčistenie
pozemku v čom nám p. Súpek zabránil, za policajnej asistencie sme sa pokúsili o opätovné vyčistenie
pozemku, p. Súpek napadol policajtov a bol odvezený. Na p. Súpeka bolo podané trestné oznámenie –
napadnutie verejného činiteľa a obec podáva žalobu na p. Súpeka vo veci obmedzovania vlastníckych
práv.
23) Úprava cintorína a okolia v Hrušovom – doplnený
P. poslanec Gulán informoval poslancov OZ o potrebe riešenia úpravy cintorína v Hrušovom, orezanie
stromov – tují.
UZNESENIE číslo 507/2010
OZ odporúča starostovi zvolať verejné zhromaždenie občanov v Hrušovom za účelom riešenia úpravy
cintorína. (jednohlasne)
24) Predaj požiarnej zbrojnice v Cetune – doplnený
Starosta sa informovala o predaji požiarnej zbrojnice v Cetune, na ktorú nebol braný úver, požiarna
zbrojnica bola rekonštruovaná z rozpočtu obce. Hodnota požiarnej zbrojnice bola znaleckým
posudkom bola stanovená v hodnote 63.500,- EUR., bude predávaná v zmysle zákona. Finančné
prostriedky z predaja budú použité na výstavbu ihriska pri KD a rekonštrukciu KD v Cetuni.
25) Spaľovanie odpadu v obci – doplnený
Spaľovanie odpadu sa môže uskutočniť len v zmysle platnej legislatívy, o ktorej budú občania
informovaný letákmi vo vývesných skrinkách a v miestnom rozhlase.
26) Informácia o činnosti starostu
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.02.2010.
UZNESENIE číslo 508/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o svojich aktivitách
a akciách organizovaných obecným úradom od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.02.2010. (jednohlasne)
27) Žiadosť evanjelickej cirkvi a rímskokatolíckej cirkvi o odpustenie poplatku za hrobové
miesta
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová predložila žiadosť evanjelickej cirkvi a rímskokatolíckej
cirkvi o odpustenie poplatku za hrobové miesta farárov, ktorí v obci pôsobili.
UZNESENIE číslo 509/2010
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpustenie poplatkov za hrobové miesta
farárov, ktorí pôsobili v obci.
28) Zástupkyňa obce Ing. Gregušová informovala poslancov OZ o tom, že sme sa zúčastnili spolu
s prednostkou úradu akcie Nevšedné podoby prútia v obci Rudník. Zástupkyňa starostu obce pozvala
poslankyne OZ a manželky poslancov OZ a pracovníčky úradu na predprípravu Babinca – pečenie
fánok dňa 09.04.2010 v Rekreačnom zariadení Hrubá Strana.
29) Požiadavka občanov z Rybníkov okolo cesty pri dome súp.č. 1582. Stavebná komisia posúdi
situáciu a navrhne riešenie.
30) P. Bušová upozornila na to, že sa blížia voľby do samosprávy a či je možné riešiť dva samostatné
volebné obvody: Hrubá Strana a Hrušové s tým, že sa nik o Hrubú Stranu nestará. Problém je
s premávkou autobusov, chodí ich málo a dlhou cestou cez Cetunu.
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P. starosta sa bude informovať na SAD presne na spoj 8,20 hod Hrubá Strana a na spoj 15,50 hod
z Nového Mesta nad Váhom.
Vyhodnotenie požiadaviek sa vykonáva vždy na začiatku nasledujúceho zastupiteľstva pri kontrole
plnenia uznesení.
Stretnutie starostu obce s občanmi je motivačné stretnutie s občanmi, ktoré má slúžiť na vzájomnú
komunikáciu starostu obce a poslancov OZ s občanmi.
Doplniť stránku obce o KD Hrubá Strana.
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová

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

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