Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 26.10.2011
o 16,00 h v zasadačke obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou
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

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) Schválenie programu OZ
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
3) Správa hlavného kontrolóra č. 8 – prevádzka motorových vozidiel OÚ
4) Návrh smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Bzince pod Javorinou
5) Zmluva s TVS a.s. o nájme vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní
služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku
6) Zrušenie súťaže n verejné obstarávanie „Úprava centra obce“
7) Žiadosť SALVIAFARM – VITAE NOVA s.r.o., o započítanie prístrešku do nájmu
8) Výpoveď zmluvy DHZ Hrubá Strana z prenájmu a prevádzkovania KD Hrubá Strana
9) Doplňujúce voľby členov Rady školy
10) Príprava rozpočtu 2012
11) Schválenie superlinky v Dexia banka Slovensko
12) Informácia z mimoriadneho zasadnutia RZMOSP
13) Inventarizácia majetku obce
14) Oznámenie o schválení úveru
15) Informácia o činností komisií
Rôzne
16) Projekt cezhraničnej spolupráce mikroregiónov Javorina a Bílé Karpaty
17) Vyhodnotenie dní obce
18) Informácia o činnosti starostu
19) Diskusia
20) Záver
Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program OZ.
UZNESENIE číslo 84/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
(za: Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav
Klimo)
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1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25.08.2011:
- uznesenie OZ č.76 bod č.2 – Starosta informoval
poslancov OZ o možnostiach
prevádzkovania knižnice, poslanci navrhli vypovedanie zmluvy o nájme knižnice Ľ.
Podjavorinskej k dátumu 01.11.2011
- uznesenie OZ č. 76 bod č.4 – starosta informoval o rokovaní s dlžníkmi. Poslanci OZ trvajú na
vypovedaní nájomnej zmluvy s MUDr. Dovalovou k dátumu 01.11.2011 vzhľadom na to, že
predložený splátkový kalendár nie je akceptovateľný s ohľadom na navrhnutú výšku splátok.
V prípade, ak dlžná suma nebude uhradená bude vymáhaná súdnou cestou.
- k bodu č.6 – poslanci OZ dostali zoznam dlžníkov a oznámenia o nedoplatkoch na daniach
z nehnuteľnosti a daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
UZNESENIE číslo 85/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie na vedomie a k bodom č. 5 a č.6
prijíma nasledovné uznesenia:
UZNESENIE číslo 86/2011 k bodu č. 5 – k uzneseniu č. 76 k bodu č.2 – poslanci OZ v Bzinciach pod
Javorinou schvaľuje vypovedanie zmluvy o nájme knižnice Ľ. Podjavorinskej k dátumu 01.11.2011
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Tomáš Miko,
Rastislav Klimo, proti: Ing. Pavol Podhradský, Pavel Hložka)
UZNESENIE číslo 87/2011 k bodu č. 5 – k uzneseniu č. 76 k bodu č.4 – poslanci OZ v Bzinciach pod
Javorinou schvaľuje vypovedanie OZ nájomnej zmluvy s MUDr. Dovalovou k dátumu 01.11.2011
vzhľadom na to, že predložený splátkový kalendár nie je akceptovateľný s ohľadom na navrhnutú
výšku splátok. V prípade, ak dlžná suma nebude uhradená bude vymáhaná súdnou cestou.
(za: Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav Klimo, proti:
Pavel Hložka, zdržal sa: Ing. Eva Gregušová)
2) Správa hlavného kontrolóra č.7/2011 – Porovnanie daňových priznaní s listami vlastníctva
vybraných subjektov
Starosta obce dal slovo HK p. Ing. Branislavovi Valovi, ktorý predložil správu.
UZNESENIE číslo 88/2011
OZ berie na vedomie Správu HK a ukladá mu preveriť daňové priznania k budovám a účelu využitia
k daným pozemkom.
3) Správa HK č. 6/2011
Starosta obce dal slovo HK p. Ing. Branislavovi Valovi, ktorý predniesol Záznam o výsledku finančnej
kontroly č. 8/2011 – Hospodárenie s vozidlami OcU Fábia a Volkswagen za rok 2010. HK konštatuje,
že pri prevádzke vozidiel po stránke finančnej a z pohľadu počtu najazdených kilometrov, neboli
zistené podstatné nedostatky.
HK doporučuje OZ:
- zobrať výsledky následnej finančnej kontroly na vedomie
- vypracovať smernicu resp. pokyn starostu obce o prevádzke osobného auta Škoda Fábia (pridelenie
konkrétnej zodpovednej osobe, spôsob a miesto parkovania)
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 89/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu HK č. 8/2011
a navrhuje starostovi obce vypracovať smernicu o používaní služobných a súkromných cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Tomáš Miko, Rastislav Klimo)
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4) Návrh smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Bzince pod Javorinou
Starosta obce dal slovo zástupkyni starostu obce, ktorá predložila návrh spracovanej smernice:
Verejné obstarávanie v podmienkach Obce Bzince pod Javorinou, ktorý navrhla prerokovať
v jednotlivých komisiách a na nasledujúcom OZ prerokovať a schváliť.
UZNESENIE číslo 90/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou navrhuje prerokovať návrh smernice v komisiách
OZ a smernicu prerokovať a schváliť na nasledujúcom OZ.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Rastislav Klimo, Tomáš Miko )
5) Zmluva s TVS a.s. o nájme vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní
služieb súvisiacich s nájom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku
Starosta obce informoval poslancov OZ o rokovaní s TVS a.s. o zmluve s TVS a.s. o nájme
vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom
a prevádzkou vodohospodárskeho majetku.
Po diskusii poslancov OZ bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 91/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou na základe zistených nedostatkov predloženej
zmluvy doporučuje starostovi obce, aby dal tento návrh zmluvy posúdiť nezávislému odborníkovi
a následne predložiť na schválenie OZ.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Rastislav Klimo, Tomáš Miko )
6) Zrušenie súťaže na verejné obstarávanie : „Úprava centra obce“
Starosta obce informoval poslancov OZ o zrušení verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných
prác na predmet zákazky: „Úprava centra obce“ po kontrole VO na SORO TSK. Starosta obce
informoval poslancov OZ, že vyzval firmu DJstav Banská Bystrica na vysvetlenie postupu použitého
na verejného obstarávania.
7) Žiadosť SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o. o započítanie prístrešku do nájmu
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o. o započítanie
prístrešku do nájmu.
Po diskusii poslancov bolo vynesené:
UZNESENIE číslo 92/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou doporučuje dať predložený materiál žiadosť
SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o. o započítanie prístrešku do nájmu na prerokovanie komisii
finančnej a stavebnej , ktoré predložia návrh na nasledujúce OZ.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Rastislav Klimo, Tomáš Miko )
8) Výpoveď zmluvy DHZ Hrubá Strana z prenájmu a prevádzkovania KD Hrubá Strana
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti DHZ Hrubá Strana o výpoveď zmluvy o prenájme
a prevádzkovaní KD Hrubá Strana k 01.10.2011.
UZNESENIE číslo 93/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zrušenie zmluvy o o nájme a
prevádzkovaní Hasičského domu s DHZ Hrubá Strana a zmenu názvu na KD Hrubá Strana
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Rastislav Klimo, Tomáš Miko )
9) Doplňujúce voľby členov Rady školy
Starosta obce dal slovo riaditeľovi školy p. Mgr. Martinovi Samekovi, ktorý upozornil OZ na to, že
zriaďovateľ musí vykonať raz za štyri roky vykonať voľby do Rady školy a delegovať z poslancov OZ
zástupcov do Rady školy.
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UZNESENIE číslo 94/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje členov Rady školy z poslancov OZ p.
Ing. Podhradského Pavla, p. Petra Stacha a p. Tomáša Mika.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová,
Rastislav Klimo, Tomáš Miko )
10) Príprava rozpočtu na rok 2012
Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie p. Jánovi Nociarovi, ktorý vyzval poslancov OZ
na predloženie návrhov k príprave rozpočtu na rok 2012 s tým, že upozornil, že ešte nebol schválený
štátny rozpočet. Finančná komisia pripraví návrh na úpravu rozpočtu roku 2011.
11) Schválenie superlinky v Dexia banke Slovensko
Starosta obce predložil OZ na schválenie superlinky v Dexia banke Slovensko.
UZNESENIE číslo 95/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje superlinku v Dexia banke Slovensko vo
výške 10.000,-EUR.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo)
12) Informácia z mimoriadneho zasadnutia RZMOSP
Starosta obce informoval poslancov OZ s výsledkami mimoriadneho zasadnutia RZMOSP, ktoré sa
týkalo návrhu zmien na financovanie obcí.
13) Inventarizácia majetku obce
Starosta obce dal slovo účtovníčke Evke Harmadyovej, ktoré predniesla poslancom OZ Správu
z inventarizácie majetku obce za rok 2010. Ďalej predložila návrh inventarizačných komisií na rok
2011.
UZNESENIE číslo 96/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu z inventarizácie majetku
obce za rok 2010 a schvaľuje inventarizačné komisie na rok 2011 v zmysle predloženého návrhu,
ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice.
za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo, Ing.
Pavol Podhradský)
14) Informácia o činností komisií
Starosta obce dal slovo predsedom jednotlivých komisií pri OZ, ktorý informovali poslancov OZ
o svojej činnosti od posledného zastupiteľstva.
15) Oznámenie o schválení úveru SRZB
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s oznámením o schválení úveru SRZB vo výške 139.480,EUR k uzatvoreniu, ktorej musíme predložiť schválený rozpočet na rok 2012 a zabezpečiť
nehnuteľným majetkom vo výške 100% schváleného úveru.
UZNESENIE číslo 97/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a
rozvojovej banky, a.s. na investičnú akciu - Kotolňa v základnej škole, oprava a rekonštrukcia
vodovodu v obci - vo výške 139 480,- € s ručením nehnuteľným majetkom - budova obecného úradu
a blankozmenkou obce. OZ zároveň schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 o prijatý úver.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo, Ing.
Pavol Podhradský)
16) Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 – Environmentálny fond
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vypísaní výzvy na riešenie zabezpečenie zvozu
komunálneho odpadu v obci na nákup techniky .
UZNESENIE číslo 98/2011
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2012 – Environmentálny fond.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo, Ing.
Pavol Podhradský)
17) Žiadosť občanov Hrubej Strany o stretnutie so starostom obce a poslancami OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ anonymnú žiadosť na stretnutie starostu obce spolu
s poslancami OZ, OZ doporučuje prerokovať tento problém OZ, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2011.
18) Voľba predsedu kultúrnej komisie
Starosta obce navrhol za predsedu kultúrnej komisie p. poslanca Jána Chorváta.
UZNESENIE číslo 99/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poslanca Jána Chorváta za predsedu
kultúrnej komisie.
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo, Ing.
Pavol Podhradský)
Rôzne:
1) Projekt cezhraničnej spolupráce mikroregiónov Javorina a Bíle Karpaty
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výzvou na cezhraničnú spoluprácu.
2) Ponuka na rekonštrukciu osvetlenia
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s možnosťou vstúpiť do rokovania s firmou na predloženie
ponuky na rekonštrukciu osvetlenia. OZ doporučuje starostovi obce vstúpiť do rokovania s firmou
o zabezpečení rekonštrukcie osvetlenia.
3) Vyhodnotenie Dní obce
Starosta obce informoval poslancov OZ s vyúčtovaním Dní obce.
4) Informácia o činnosti starostu
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2011.
Diskusia:

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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