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BZINSKÝ CHÝRNIK
Schválený rozpočet
Rozpočet bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Bzinciach pod Javorinou dňa 7. 12. 2016.

K 31. 12. 2017 bol rozpočet zmenený trikrát - dve zmeny schvá-

lilo Obecné zastupiteľstvo a jedenkrát bol rozpočet upravený 

rozpočtovým opatrením starostky obce.

Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet pre Základnú školu 

s materskou, náklady na prevádzku.

Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, po poslednej zmene 

obsahoval:

Schválené príjmy            1 339 546,05 EUR

Schválené výdavky        1 339 546,05 EUR

z toho:    

750 961,05 EUR výdavky Obce

588 585,00 EUR výdavky ZŠ s MŠ.

Rozpočtové hospodárenie 
k 31. 12. 2017
Skutočné príjmy            1 229 353,74 EUR.

Skutočné výdavky          1 211 938,34 EUR.

Z toho: 

613 216,88 EUR výdavky Obce

598 721,46 EUR výdavky ZŠ s MŠ.

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok vo výš-

ke 17 415,40 EUR.

 

Úvery obce
Obec spláca dva bankové úvery z predchádzajúceho volebné-

ho obdobia, žiadny nový nepribudol. Rekonštrukcia kotolne 

Základnej školy s MŠ vrátane obecného vodovodu splatný v roku 

2021 – zostatok istiny k 31. 12. 2017 vo výške 55 300,00 EUR

Vodný zdroj Podvišňové a  RZ Hrubá Strana splatný v  roku 

2019 – zostatok istiny k 31. 12. 2017 vo výške 15 785,00 EUR.

Dotácie a príspevky z rozpočtu obce
Z  rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie a  príspevky miest-

nym občianskym združeniam a  organizáciám na podporu 

všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov obce a rozvoj 

obce v oblasti požiarnej ochrany, športu, kultúrnych činností 

a záujmového vzdelávania detí a mládeže. Viacerým organizá-

ciám okrem dotácií platí obec náklady na užívanie obecných 

priestorov, poistenie majetku a pod.

Prijímateľ dotácie
Suma vyplatených 

fi nančných pros-
triedkov v EUR

PŠK Bzince pod Javorinou 4 000,00

DHZ Bzince pod Javorinou 2 000,00

KLENOTNICA ženský spev.zbor Bzince p.J. 2 500,00

Občianske združenie CETUNÁRÉ 1 000,00

SČK a darcovia krvi - príspevok 666,13

DHZ Vrzávka 650,00

DHZ Cetuna 650,00

DHZ Hrubá Strana 600,00

DHZ Hrušové 600,00

Jednota dôchodcov Slovenska MO - príspevok 580,64

Únia žien Slovenska MO - príspevok 256,15

Dolinka - príspevok 495,48

CVČ Nové Mesto nad Váhom 622,05

CVČ Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto n. V. 65,00

CVČ Stará Turá 31,60

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2017
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Cesty a starostlivosť o ne, 

tvoria podstatnú časť mojej 

práce od prvého dňa, kedy 

som 16. decembra 2014, po 

predošlom zložení sľubu na-

stúpila ako starostka.

Ráno sme získali prístupové 

heslo k účtom a následne in-

formáciu, že na bežnom účte 

obce niekoľko dní čaká príkaz 

na zaplatenie 21 094,58 EUR. 

Zaplatený nebol z dôvodu 

nedostatku peňazí na účte. 

K tomu, aby mohol sa tak 

stalo, chýbalo na účte takmer 

2 000 EUR.

Moje prvé rozhodnutie pre-

to bolo zrušenie čakajúceho 

príkazu a suma 19 401,07 
EUR bola prevedená ako zo-
statok na účet, a s ním som 
ako starostka začínala (pre 

tých ktorí by túto informáciu 

radi spochybnili je k dispozí-

cii výpis z účtu č. 223/2014).

Ďalším krokom bolo zisťo-

vanie, čo malo byť uhradené 

a čo sa pre nedostatok pe-

ňazí na účte nestalo. Prehľa-

daním neuhradených faktúr 

ktoré sme našli sme zistili, že 

sa jedná o faktúru č. 13175 

spoločnosti Gas-Met, lehota 

splatnosti bola 20. 08. 2013 (!) 

za vykonané práce 4.-5. eta-

py rekonštrukcie miestnych 

komunikácií v časti Bzince. 

K faktúre, ktorá bola druhou 

v poradí z celkových troch, 

neexistovala objednávka/

zmluva, preberací protokol, 

nebola poskytnutá záruka. 

(Dodatočným prevzatím prác 

a podpisom dohody, schvále-

nú uznesením 41/2015 bola 

faktúra uhradená a začala 

platiť záruka).

Nasledovalo doriešenie 

zimnej údržby, pretože 16. 

decembra táto nebola za-

zmluvnená pre celú obec, 

a pre prípad poľadovice 

nebola riešená vôbec, ne-

bol ani zakúpený posypový 

materiál. Všetko sme zvládli 

doriešiť ešte pred štedrým 

dňom, ale prvej poľadovici, 

ktorá bola dovtedy, sme sa 

bez posypu nevyhli. Pomohli 

nám ju zvládnuť technické 

služby zapožičaním posypo-

vého materiálu a nakladaním 

obecnej multikáry, ktorá mu-

sela zvládnuť posypať všetky 

cesty, čo pri rozsahu obec-

ných komunikácií samozrej-

me nebolo ihneď. Potom už 

celú údržbu robil dodávateľ 

a multikára zasahovala do-

plnkovo.

Spracovanie Pasportu miest-

nych komunikácií v roku 2015 

(t. j. technickej evidencie, 

ktorú musí mať obec spraco-

vanú na základe § 3d, odst. 

8 zák. č. 135/1961 Zb. o po-

zemných komunikáciách), 

bolo potrebné na prípravu 

rekonštrukcie jednotlivých 

úsekov ciest a údržbu, okrem 

výtlkov a poškodených úse-

kov aj vyčistenie (v mnohých 

prípadoch vybudovanie na-

novo) priekop a priepustí 

popri cestách. V tomto stále 

pokračujeme a odmenou sú 

odbúrané problémy pri prí-

valových dažďoch. Súčasne 

bol podkladom pre opravu 

chýb v územnom pláne obce 

z roku 2006.

V októbri 2015 bolo elektro-

nické verejné obstarávanie 

na I. etapu rekonštrukcie 

miestnych komunikácií. Úse-

ky navrhla stavebná komi-

sia a obstarávanie schválilo 

zastupiteľstvo uznesením 

30/2015, súťažné podklady 

a metódu obstarania schvá-

lilo elektronicky. Schválené 

boli 3 úseky Rybnickej cesty, 

časť Cetunskej a Jankové 

v Hrušovom, t.j. cesty podľa 

Pasportu s kvalitou povrchu 

vozovky v kategórii E a F – 

zlá, nevhodná, rozpad po-

vrchu 70% a viac.

Poslanci v novembri 2015 

jednohlasne prijali uznesenie 

69/2015 „OZ schvaľuje výsle-

dok verejného obstarávania 

Rekonštrukcia miestnych ko-

munikácií a poveruje starost-

ku obce akceptovať Zmlu-

vu o dielo so spoločnosťou 

CoMS s.r.o. Bratislava, Sibírska 

11.“

V pondelok 9. 11. 2015 si fir-

ma prevzala stavenisko a za-

čala prípravné práce spev-
ňovaním podkladu.

V stredu 11. 11. 2015 posla-

nec S. Maďar navštívil obecný 

úrad a oznámil že, niektorí 

poslanci vykonali obhliadku 

prác a nie sú spokojní s kva-

litou vykonávaných prác (ani 

jeden poslanec nebol staveb-

ný dozor alebo osoba zod-

povedná za zmluvu) a zvolal 

ešte v ten deň popoludní 

stretnutie s cieľom „vyjasniť 

si spoločne ďalší postup“. Na 

stretnutí som spolu so sta-

vebným dozorom zopakova-

la obsah zmluvy, rozsah prác 

a stav dovtedy vykonaných 

prípravných prác prvého úse-

ku. Poslancov som požiada-

la o vysvetlenie, na základe 

čoho spochybňujú kvalitu 

keď firma robí zatiaľ len prí-

pravné práce a prečo trva-

jú na okamžitom ukončení 

zmluvy z dôvodu nekvality. 

Ako dôvod poslanci uviedli, 

že firma nerobí vrchnú vrs-

tvu (!) – argument, že to sa 2 

dni od prevzatia staveniska 

a spevňovaní podkladu prvé-

ho úseku ani nedá, poslancov 

nezaujímal.

Ešte v ten deň večer posla-

nec D. Málik zaslal žiadosť 

o zvolanie zasadnutia zastu-

piteľstva s jediným bodom 

programu „Prejednanie mož-

nosti a postupu vypoveda-

nia (ukončenia) uzatvorenej 

zmluvy na opravu miestnych 

komunikácií.“ 12. 11. 2015 

zaslali žiadosť s rovnakým ná-

vrhom poslankyňa Kučerová 

a Maďar.

26. 11. 2015 som na zvola-

nom zasadnutí zopakovala 

argumenty s upozornením, 

že nie je žiadny právny dô-

vod na vypovedanie zmluvy. 

Poslanci prezentovali svoje 

pripomienky, ktoré sa týkali 

nespokojnosti s kvalitou prác 

bez uvedenia konkrétneho 

neplnenia si povinnosti zo 

strany firmy. Následne som 

prizvala zástupcov firmy, aby 

poslancom podrobne vysvet-

lili technológiu, spôsob a roz-

sah dovtedy vykonaných 

prác, ktoré sa týkali výhrad-

ne podkladovej vrstvy ako aj 

prác, ktoré budú nasledovať. 

Zmluvu som nezrušila.

Začiatkom decembra 2015 

kriminálka a prokuratúra 

v NMV dostali trestné ozná-

menie na moju osobu s via-

cerými bodmi. Bod č. 8. je tvr-

denie, že som zmanipulovala 

súťažné podklady na rekon-

štrukciu miestnych komuni-

kácií tak, aby vyhrala brati-

slavská firma, ako aj tvrdenie, 

že „kvalita opráv na ceste je 

zlá - nerovnosti, hrúbka 1 cm 

maximálne, nekvalitne robe-

né“. Oznámenie bolo datova-

né 26. 11. 2015 a podpísané 

„Občania obce Bzince pod 

Javorinou“. (Toto oznámenie 

bolo neskôr poslané postup-

ne na krajskú a generálnu 

prokuratúru a pp Ficovi, Ka-

liňákovi a Baškovi s rôznymi 

sprievodnými listami a žia-

dosťami o riešenie.)

CESTY 
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Riadne uzatvorenú zmlu-

vu som nezrušila. Niektorí 

poslanci na stavbe oznámili 

pracovníkom dodávateľa, že 

zmluvu zrušia. Tito považo-

vali oznámenie poslancov za 

oficiálne a po krátkom váhaní 

zbalili stroje a odišli zo stavby, 

čo riadne oznámili na obec-

nom úrade. Presvedčiť firmu, 

aby svoju prácu dokončila, 

nakoľko s takým znevažova-

ním práce a jednaním s jej za-

mestnancami a dodávateľmi 

sa ešte nestretla trvalo dlho. 

Termín realizácie sa týmto ko-

naním posunul do zimného 

obdobia a posledné 2 úseky 

bolo možné realizovať až na 

jar 2016.

Spevnenie podkladu bolo 

zrealizované v termíne, vrch-

ná živičná vrstva bola polože-

ná 4. 5. 2015 z dôvodu daždi-

vého počasia. Kompenzáciou 

za 4 dni omeškania časti prác 

(cca 8% celkovej výmery) je 

vysprávka jám na vjazde do 

obce smerom z NMV. Hod-

nota prác presahuje možnú 

zmluvnú pokutu. Ku dňu 

ukončenia prác boli riadne 

odovzdané všetky zmluvné 

dokumenty.

Záverečné meranie vykonal 

nezávislý odborný orgán t. j. 

Slovenská správa ciest, záver 

merania - kvalita odovzda-

ných prác všetkých úsekov 

bola vyhodnotená ako vyni-

kajúca.

Po dokončení prác a ukonče-

ní platnosti zmluvy poslan-

ci na zasadnutí, na návrh 

poslanca D. Málika, schvá-

lili uznesenia 23 a 24/2016, 

ktoré sa týkali odstúpenia 

obce od predmetnej zmluvy. 

Uznesenia som nepodpísala 

pretože zmluva bola ukonče-

ná a práce riadne vykonané 

a odovzdané. Na nasledujú-

com zasadnutí zastupiteľstva 

tieto uznesenia neboli potvr-

dené 3/5 väčšinou poslancov, 

čím sa stali neplatné.

Pokračovali sme v lokálnych 

opravách ciest, krajníc, prie-

kop a priepustov a pokračo-

vala rekonštrukcia miestnych 

komunikácií II. etapou, keď 

sa opravili úseky určené za-

stupiteľstvom z apríla 2016 

na základe odporučenia sta-

vebnej komisie, t.j. Cetunská 

cesta zvyšné 3 úseky, časť 

cesty u Bojtárov, cesty k Ja-

nigom a k Štefánikom, opäť 

cesty, v kategórii E a F – zlá, 

nevhodná, rozpad povrchu 

70% a viac.

Výberové konanie bolo opäť 

elektronicky, víťazom sa stala 

EUROVIA SK a.s., o výsledku 

bolo zastupiteľstvo informo-

vané. Stavebné práce boli 

zrealizované v zmluvnom 

termíne. Nakoľko dodáva-

teľ práce riadne neodovzdal 

a nedodal základnú doku-

mentáciu potvrdili sme len 

rozsah vykonaných prác, nie 

kvalitu a trvali na dodaní 

kompletnej dokumentácie 

a riadnom odovzdaní diela. 

Z ceny bola preto uhradená 

len časť.

V októbri 2016 došlo k vade 

diela na úseku k Štefánikom – 

prerastanie povrchu vozovky 

vegetáciou, čo sme okamžite 

reklamovali. (Oprava bola od-

stránená vyfrézovaním a na-

novo zrealizovaním celého 

úseku na jar 2017.)

Niektorí poslanci v novembri 

2016 podali podnet na Úrad 

pre verejné obstarávanie na 

„preskúmanie postupu sta-

rostky Obce Bzince pod Javo-

rinou vo verejnom obstará-

vaní“, v ktorom prezentovali 

svoje tvrdenia o tom, čo všet-

ko som porušila a porušujem 

pri plnení zmluvy na I. etapu 

rekonštrukcie miestnych ko-

munikácií, ako podľa nich 

nedodržiavam zákon o verej-

nom obstarávaní, smernicu 

z roku 2011 (neschválenú 

a neplatnú)…, napadli zhoto-

venia štúdie na zriadenie do-

mova seniorov v našej obci, 

zákazky na zemné práce P. 

Ješkovi, a požiadali o prekon-

trolovanie verejného obsta-

rávania II. etapy rekonštruk-

cie miestnych komunikácií.

Úrad pre verejné obstaráva-

nie im v podrobnej 3 strano-

vej odpovedi vysvetlil zák-

ladné pojmy, a oznámil záver 

šetrenia ich podnetu, ktorý 

citujem: „ Na základe vyššie 

uvedených skutočností si 

Vám úrad dovoľuje oznámiť, 

že sa Vaším podnetom ďalej 
nebude zaoberať, nakoľko 

Vami uvádzané skutočnosti 

sa nepreukázali a doručením 

tohto listu považuje vec za 

vybavenú“.

V novembri 2017 podal 

poslanec D. Málik podnet 

na okresnú prokuratúru na 

preskúmanie zákonnosti po-

stupu starostky obce vo veci 

rekonštrukcie miestnych ko-

munikácií – I. etapy, nakoľko 

som mala podľa jeho tvrde-

nia zaplatiť za nerealizované 

práce na Cetunskej ceste.

Začiatkom tohto roku podal 

poslanec D. Málik na okres-

nú kriminálku oznámenie vo 

veci prečinu porušovania po-

vinností pri správe cudzieho 

majetku, podľa ktorého som 

mala zaplatiť za nerealizo-

vané stavebné práce v rám-

ci rekonštrukcie miestnych 

komunikácií, pretože podľa 

jeho tvrdenia, Cetunská cesta 

nie je hotová celá, iba vyfak-

turovaná a zaplatená.

Späť však k II. etape rekon-

štrukcie a problémom s ňou.

Kvalitu vykonaných prác po-

súdilo laboratórium Sloven-

skej správy ciest rovnako ako 

v I. etape. Meranie potvrdilo 

správnosť postupu a rozhod-

nutia stavebného dozoru, 

keď neprevzal práce z dôvo-

du nekvality a záver merania 

bol preposlaný dodávateľovi.

V lete 2017 nasledovali ďal-

šie reklamácie a to na ceste 

k Štefánikom a k Bojtárovom, 

šlo o viaceré vady - prerasta-

nie povrchu vozovky vege-

táciou, pozdĺžne praskliny, 

odtrhnutie krajnice, nerov-

nosť povrchu. Po vykonaných 

obhliadkach, rokovaniach 

a prísľuboch dodávateľa ten-

to neodstránil reklamované 

vady a nebola dodaná chýba-

júca dokumentácia.

8. marca 2018 bol Obecné-

mu úradu doručený platobný 

rozkaz Okresného súdu NMV, 

z ktorého sme sa dozvede-

li o podaní žaloby na dlžnú 

sumu. V zákonnej lehote som 

ako starostka obce podala 

odpor proti platobnému roz-

kazu s odôvodnením, že ku 

dňu jeho podania, napriek 

mnohým rokovaniam, nedoš-

lo k riadnemu prevzatiu prác, 

nebol podpísaný protokol 

o prevzatí prác, chýbajú do-

klady, práce neboli v požado-

vanej kvalite, všetko riadne 

podložené dokumentáciou. 

S dodávateľom sme pokračo-

vali v jednaniach dodávate-

ľom vo veci dohody.

18.apríla 2018 poslanci Mi-

chalovičová, Málik, Kučero-

vá, Jarábek a Vidan prijali, na 

základe ich stanoviska, uzne-

senie č. 5/2018, v ktorom ma 

ako starostku obce upozor-

nili, že porušujem zmluvu 

o dielo a mám urýchlene do-

siahnuť vysporiadanie pohľa-

dávky zhotoviteľa.

Z uznesenia je zrejmé, že ako 

starostka obce som nemala 

dosiahnuť splnenie záväzku 

firmy voči obci, ale zaplatiť 

firme aj napriek skutočnosti, 

že práce boli nekvalitné, ne-

boli riadne odovzdané a chý-

bali doklady. Uznesenie som, 

z dôvodu, že bolo jednoznač-

ne proti záujmom obce, 

nepodpísala. Vo veci pohľa-

dávky menovaní poslanci 

kontaktovali priamo firmu, 

dôvod, prečo sme práce ne-

prevzali a neuhradili zvyšnú 

sumu ich nezaujímal.
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Po ďalších rokovaniach s fir-

mou bola 15. 05. 2018 ob-

hliadka prác ukončená po-

tvrdením a schválením nami 

oprávnene reklamovaných 

vád, tieto boli riadne vyzna-

čené a fotograficky zazname-

nané a chýbajúcich dokladov.

25. 05. 2018 Okresný súd 

v Novom Meste nad Váhom 

vydal Uznesenie o zrušení 
platobného rozkazu na zá-

klade riadne odôvodneného 

odporu ktorý som podala.

Po podpise dohody o urov-

naní 30. 05. 2018 firma riadne 

opravila všetky reklamova-

né úseky a odovzdala práce 

spolu s chýbajúcu dokumen-

táciu, po ich odsúhlasení 

stavebným dozorom, som 

súhlasila s úhradou zvyšnej 

sumy.

18. 06. 2018 podala firma na 

Okresný súd v Novom Meste 

nad Váhom návrh na stiahnu-

tie žaloby bez ďalších finanč-

ných nárokov.

Z popisu je zrejmé, že ak by 

som ako starostka obce a sta-

vebný dozor konali v zmysle 

prijatého uznesenia a stano-

viska poslancov, bolo by to 

jednoznačne proti záujmom 

obce a navyše, konali by vý-

hradne v prospech firmy. To 

že sme tak nespravili, je evi-

dentne jedným z dôvodov, 

prečo sa poslanci vo svojich 

otvorených listoch navážajú 

nielen do mňa ale spochyb-

ňujú aj prácu a kvalifikáciu 

stavebného dozoru.

Ďalšie potrebné opravy ciest, 

okrem popísaných dvoch 

etáp rekonštrukcie, zastu-

piteľstvo, finančná, ani sta-

vebná komisia už neriešili. 

Pritom ciest, o ktoré sa ako 

obec staráme máme takmer 

40 km a je nutné pokračovať 

v opravách ďalej, pretože za-

tiaľ sa neopravili ani všetky 

najhoršie úseky.

Na zasadnutí zastupiteľstva 

03. 05. 2017 som poslancom 

odovzdala petíciu občanov 

Hrubej Strany „Za opravu 

cesty Hrubá Strana – u Gaj-

došov“ a ich návrh spojiť 

opravu s dokončením opra-

vy Rybnickej cesty, prípadne 

cesty na Barinovec a u Bakov. 

Uznesením 47/2017 zobra-

lo zastupiteľstvo petíciu na 

vedomie s tým, že peniaze 

na opravu doriešia staveb-

ná a finančná komisia, čo sa 

doteraz nestalo. Predseda 

a členovia petičného výboru 

navyše dodnes nedostali od 

poslancov odpoveď.

V marci 2018 obyvatelia do-

mov Hrubá Strana 1535, 

1631 a novostavby na po-

zemku 10470/3, požiadali 

o opravu cesty, ktorú si už 

raz v roku 2012 na vlastné 

náklady opravili vysypaním 

asfaltovou drťou. Požiadavka 

bola zaradená ako bod č. 21. 

programu aprílového zasad-

nutia zastupiteľstva. Na návrh 

poslanca D. Málika bol bod 

z programu rokovania vyho-
dený a neprerokovaný s ko-

mentárom, nech sa o opravu 

postará obecný úrad. Vzhľa-

dom na skutočnosť, že sa 

jedná o prístupovú cestu 

k rodinným domom, v kto-

rých sú deti v pestúnskej sta-

rostlivosti, opravu sme provi-

zórne vyriešili rozprestretím 

vyfrézovanej asfaltovej drťe 

z opravených reklamovaných 

úsekov rekonštrukcie komu-

nikácií – II. etapy.

Milí čitatelia, určite ste po-

strehli, že tento článok nie je 

len o cestách.

Tento jediný článok, v ktorom 

sú iba zoradené skutočnosti 

súvisiace s cestami tak, ako 

sa diali od 16. decembra 2014 

dodnes, v skutočnosti posky-

tuje reálny obraz pre každé-

ho, kto chce poznať odpoveď 

na ohováranie a znevažova-

nie práce ľudí, ktorí na rozdiel 

od iných, robia.

Sú rôzne cesty.

Niektoré nevedú nikam, iné 

spájajú, ja tvrdím, že dobrá 

cesta je nevyhnutný základ 

pre dobrý život – umožňuje 

živobytie, prístup sanitky, ha-

sičov, zbližuje ľudí… a preto 

som veľmi rada, že sa nám, 

napriek všetkým snahám nie-

ktorých poslancov zastupiteľ-

stva zastaviť opravy ciest, po-

darila zatiaľ najrozsiahlejšia 

rekonštrukcia v rozsahu nie-

koľkých kilometrov v  celko-

vej sume 217 820,14 EUR, čo 

je suma spolu za opravu ciest 

v I. a II. etape rekonštrukcie 

firmami a za lokálne opravy 

a údržbu, ktoré robil obecný 

úrad a ktoré sme financovali 

zo zdrojov obce. 

Ing. Alena Šoltysová,
starostka obce

možno si pomyslí nie jeden človek, keď 

počuje v  miestnom rozhlase výzvy na 

obsadenie miesta vodiča či pomocného 

pracovníka v pohrebnej službe.

Možno teraz nie, ale každý sa so smrťou 

blízkeho človeka raz stretne. A až vtedy, 

keď do rodiny príde neraz nečakane, ná-

hle, tragicky či vytúžene po dlhom trápe-

ní si uvedomíme jej prítomnosť.

A vtedy treba konať, konať rýchlo, lebo 

je príliš málo času na vybavenie všetké-

ho potrebného, aby každý človek odišiel 

z tohto sveta dôstojne. Práve v takýchto 

chvíľach je každá pomoc vítaná.

V našej obci zabezpečuje pohrebné služ-

by obecný úrad cestou svojej prevádz-

kárne od roku 1994 doteraz.

Roky ubiehali a  náš dlhoročný pracov-

ník aj vzhľadom k veku začína uvažovať 

o skončení tejto práce.

A nastáva problém.

Márne sa snažíme získať človeka, kto-

rý by bol ochotný túto prácu vykoná-

vať. Nepomáha opakované vyzývanie 

v miestnom rozhlase ani osobné poho-

vory.

A  táto situácia vyvoláva špekulácie 

o tom, že vedenie obce chce pohrebné 

služby zrušiť, či dokonca predať.

Ubezpečujeme Vás vážení spoluobčania, 

že robíme všetko pre to, aby sme poh-

rebné služby v  obci zachovali. Pravdou 

je ale aj to, že bez zodpovedných ľudí sa 

tieto práce vykonávať nedajú.

Každá obec je zo zákona povinná po-

hrebné služby pre občanov zabezpečiť, 

preto ak sa nenájde vhodný pracovník 

budeme nútení požiadať o  pomoc po-

hrebné služby z blízkeho okolia.

Veríme, že k takémuto riešenie nebude-

me nútení pristúpiť a nájdeme vhodné-

ho pracovníka ochotného tieto práce 

vykonávať a  poskytovať Vám kvalitné 

služby aj naďalej.

Je nutné však upozorniť, že pokiaľ chce-

me udržať aj cenovú úroveň služieb, nie 

je možné odmeňovať pracovníkov vo 

výške odmien komerčných spoločností.

JH

MŇA SA TO NETÝKA...
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(zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)

Správne poplatky na úseku všeobecnej a vnútornej správy Platné od 1. 2. 2018

• Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za 

každý podpis: 2 €

• Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektro-

nického dokumentu, za každú aj začatú stranu:

 • v slovenskom jazyku: 2 €

 • v českom jazyku: 3 €

• Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 2 €

• Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektro-

nického dokumentu, za každú aj začatú stranu: 2 €

• Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného 

potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úrad-

ného výpisu z  knihy narodení, knihy manželstiev, knihy 

úmrtí (rodný list, sobášny list, úmrtný list): 5 €

• Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o  po-

byte osoby: 5 €

• nové - Žiadosť o  zápis matričnej udalosti, ktorá nastala 

v cudzine do osobitnej matriky: 10 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 

matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €

• Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matrič-

ným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 

matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzin-

com, alebo medzi cudzincami: 35 €

• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cu-

dzincom: 70 €

• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej 

miestnosť: 70 €

 a  zároveň poplatok podľa uznesenia OZ číslo 13/2015: 

150 €

• Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €

• Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €

SPRÁVNE A MATRIČNÉ POPLATKY

O KROK BLIŽŠIE K DEŤOM!
Obec Bzince pod Ja-

vorinou vďaka envi-

romentálnemu gran-

tovému programu 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Zele-

né oči v rámci projek-

tu Zelená župa v roku 

2017 vysadila vzorový živý jedlý plot 

prevažne z pôvodných bielokarpatských 

odrôd stromov a kríkov v areáli bývalej 

základnej školy Hrubá Strana.

Vznikol nový priestor, ktorý sa obec roz-

hodla zatraktívniť hernými prvkami pre 

deti a vytvoriť bezpečný priestor na hry 

detí, stretávanie sa rodičov a susedov.

Obecný úrad spracoval projekt a po-

dal žiadosť do 2. ročníka grantového 

programu Participatívny – komunitný 

rozpočet Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja vychádzajúceho z modelu de-

mokratickej participácie. Inými slovami: 

ľudia, ktorí platia dane, rozhodujú o ich 

využití. Komisia po verejnej prezentá-

cii posunula náš projekt „Detský herný 

prvok v areáli bývalej základnej školy 

Hrubá Strana“ do verejného hlasovania, 

kde bol po ukončení hlasovania prvý 

pod čiarou. Napriek tomu tento projekt 

oslovil hodnotiteľov natoľko, že navýšili 

rozpočet a od TSK získal dodatočne prí-

spevok 2 200€.

Je to príjemná motivácia za vynaložené 

úsilie a v upravenom areáli bývalej zá-

kladnej školy Hrubá Strana bude v au-

guste 2018 osadená hracia veža, pre-

liezačka a pružinová hojdačka pre deti, 

čím vznikne ihrisko aj v tejto miestnej 

časti. Po osadení sa bude konať otvára-

cia akcia pre rodiny s deťmi a ich starých 

rodičov. Areál bude voľne prístupný pre 

verejnosť.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste hlaso-

vali za projekt.

Projekt „Detský herný prvok v areáli 

bývalej základnej školy Hrubá Strana“ 

bude zrealizovaný vďaka Participatívnemu   

komunitnému rozpočtu TSK.

OZNAM
Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorá je napojená na žumpu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vývoz a zneškodňo-

vanie splaškových a odpadových vôd zo žumpy prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. V spádovom okolí obce sa jedná 

o Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín. Užívatelia žúmp však môžu požiadať o vývoz aj inú oprávnenú osobu/

spoločnosť. Je zakázané vypúšťanie (zneškodňovanie) obsahu žumpy:

- do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo vlastníctve 

užívateľa žumpy,

- do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest 

na to určených.

Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Žiadame užívateľov žúmp, aby si každý doklad o vývoze uschovali. Tieto doklady budú potrebovať v budúcnosti pri 

dokladovaní vývozov zo žumpy.                         OcÚ
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NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI
Za pomoci Fondu na podporu umenia pribudlo v roku 2017 do Obecnej knižnice Ľ. R. Podjavorinskej 78 nových titulov a 

ďalších 20 titulov sme získali zadarmo z edície SME.

Názov Meno a priezvisko autora

1 Naša mama je bosorka! Gabriela Futová

2 Zatmenie - sága Twilight Stephanie Meyer

3 Nov - sága Twilight Stephanie Meyer

4 Úsvit - sága Twilight Stephanie Meyer

5 Chatrč - fi lmová obálka William Paul Young

6 Alchymista Paullo Coelho

7 Púštny kvet Waris Dirieová

8 Čo to bude? Táňa Keleová-Vasilková

9 Velestúr Jozef Banáš

10 Som mama Kristína Farkašová

11 Dementi Jozef Banáš

12 Vône života Táňa Keleová-Vasilková

13 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska Alexander Vojček, Jozef Leikert

14 Darujme si srdce z vlastnej záhrady Hanka Sekulova

15 Darujme si zdravie z vlastnej záhrady Hanka Sekulova

16 Veľký atlas sveta Kolektív autorov

17 Zlodejka kníh Markus Zusak

18 Stále som mama Kristína Farkašová

19 Apartmán Danielle Steel

20 Prečo? Zvieratá Kolektív autorov

21 Budeš ma milovať Johanna Lindseyova

22 Lolita Vladimír Nabokov

23 Liečiteľ Amtii Toumainen

24 Pán prsteňov 3 - Návrat kráľa John Ronald Reuel Tolkien

25 Pán prsteňov 2 - Dve veže John Ronald Reuel Tolkien

26 Pán prsteňov 1 - Spoločenstvo prsteňa John Ronald Reuel Tolkien

27 Veľký Gatsby Francis Scott Fitzgerald

28 Pýcha a predsudok Jane Austin

29 Nevinným sa neodpúšťa Dominik Dan

30 Traja kamoši a fakticky fantastický poklad Barbora Kardošova

31 Príbeh vlákna Zora Mintalova-Zubercova

32 Medvedík Pú A. A. Milne

33 Búrlivé výšiny Emily Bronte

34 Najkrajšie národné parky sveta Elena Bianchi

35 P.S. Stále ťa milujem Jenny Han

36 Slovenské klenoty UNESCO Jozef Petro

37 Ľudské telo Kolektív autorov

38 Encyklopédia vesmíru Neuvedený

39 Ottova obrazová encyklopédia Zem Kolektív autorov

40 Rez ovocných stromov a kríkov Herbert Bischof

41 Fifty Shades Trilógia: Päťdesiat odtieňov box 1-3 E. L. James

42 Biozáhrada - praktická príručka Bransová

43 Ottova encyklopédia Zvieratá Neuvedený

44 Stredoveké Slovensko Jozef Kučera

45 Encyklopédia predškoláka Kolektív autorov

46 Rozprávky o psíčkovi a mačičke Josef Čapek

47 Husák v odboji a SNP 1938-1944 Ocko, Černá

48 Dopravné rozprávky Dana Hlavatá
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Naša obec nezaháľa 
i v tomto roku a ďalej 
pokračuje v  trende 
získavania dotácií na 
projekty zamerané 
na záchranu tradič-
ného. Podaním žia-
dosti o  dotáciu sme 

sa snažili vyhovieť požiadavkám všet-
kých Vás, ktorí ste sa zúčastnili jesennej 
ukážky správnej výsady tradičných bie-
lokarpatských odrôd ovocných stromov 
V  rámci programu Zelená župa sme 
opätovne získali grant, tentokrát na pro-
jekt Stromy  – naša budúcnosť v  sume 
2000 EUR. Z  grantu sme usporiadali 
workshop  – Jarná údržba stromov, šte-
penie, ozdravný rez stromov, ktorý sa 
konal 28. 3. 2018 v Komunitnej záhrade 
Cetuna. Kurz bol zameraný výhradne na 
pôvodné bielokarpatské dreviny, lekto-
rom bol uznávaný ovocinár Ľudovít Vašš 
z  občianskeho združenia Pangaea zo 
svojím tímom. V rámci daného projektu 

obec vydala v spolupráci z OZ Pangaea 
3 publikácie zamerané na sadenie, 
rez ovocných stromov a  ovocinárstvo. 
Všetky publikácie sú zverejnené od mája 
na stránke obce www.obebzince.sk, kde 
si ich môžete zadarmo stiahnuť alebo 
v  tlačenej forme priamo na obecnom 
úrade vyzdvihnúť. Publikácie začiatoč-
níkom i milovníkom ovocinárstva môže-
me zadarmo poskytnúť vďaka programu 
Zelená župa, ktorá si kladie za cieľ zní-
žiť ekologickú stopu a  zvýšiť environ-
mentálne povedomie obyvateľov kraja. 
Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svoj-
ho druhu na Slovensku na úrovni krajov 
vôbec. Účelom grantového programu 

Zelené oči je podpora aktivít a činností 
zameraných na ochranu a zlepšenie sta-
vu životného prostredia a  / alebo zvý-
šenie environmentálneho povedomia 
občanov na území Trenčianskeho kraja.

Ovocinárstvo nám nie je ľahostajné!!!

49 Trenčianske povesti Ján Skovjsa, Peter Mišak

50 Povesti a príbehy z medenej Bystrice Ondrej Sliacky

51 Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách Ján Kurinec, Igor Válek

52 Čáry-máry fuk Zdenka Kulišková

53 Slovenské územie v historickom kontexte Robert Letz

54 Živočíchy Staniaslav Havančík, Radimír Siklienka

55 Trenčín z neba Milan Paprčka

56 Kompletní návod k vytvoŕení Ekozahrady a rodového statku Jaroslav Svoboda

57 Slovensko III. Vladimír Bárta

58 Kým dopadnem Oliver Lauren

59 Siločiary pomoci SNP a západní spojenci Stanislav Ján

60 Partizáni Sečanského Pavel Vimmer

61 Školský atlas sveta Kolektív autorov

62 100 divov sveta Kolektív autorov

63 Záhrada pre krásu Anna Jakabová, Soňa Švecová, Pavel Hrubík

64 Rok v ovocnej záhrade (doplnené vydanie) Martin Durec, Ivan Hričovský, Zoltán Tamašek

65 Osvedčené rady do záhrady Ivan Hričovský, Boris Horák

66 Ovocná záhrada- Práce podľa mesiacov Inav Hričovský, Boris Horák, Lucia Harničárová

67 Rok v zeleninovej záhrade + biologická ochrana Magdaléna Valšíková

68 Hraj (sa so mnou) Zuzana Kuglerova

69 Hrnčiarovo pole Blažej Belák

70 Veľká kniha európskych rozprávok Ľubomír Feldek

71 Bylinkové rozprávky Bylinkové rozprávky

72 Banská Štiavnica Tajchy Vladimír Bárta, Vladimír Bárta, ml.

73 Úžasné Slovensko Filip Kulisev

74 Neurózy a sexualita Sigmund Ferud

75 Dinosaury - encyklopédia Mike Benton

76 Pippi Dlhá pančucha - set Astrid Lindgreen

77 Harry Potter Box Harry Potter Box

78 Súmrak - sága Twilight Stephanie Meyer

Projekt je zrealizovaný s podporou TSK 

vďaka environmentálnemu grantovému 

programu Zelené oči 

v rámci projektu Zelená župa. 
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LIST
Ani na začiatku tohto roku nezabu-

dol prezident Slovenskej republiky na 

starostov a primátorov a poslal im list 

s prianím zdravia a šťastia, ku ktorému 

pripojil niekoľko zaujímavých úvah a po-

strehov.

Ich významná časť je venovaná jednej 

z hlavných úloh každej obce - sociálnej 

oblasti, či už sa týka starostlivosti o deti 

alebo zabezpečovania dôstojného živo-

ta seniorov.

Ako sa darí plniť túto úlohu v našej obci?

Výrazne sme pokročili v starostlivosti 

o deti. V priebehu 2 rokov sme rozšíri-

li kapacitu škôlky celkom o 34 miest. 

V roku 2015 v základnej škole o triedu 

pre 12 detí opravením priestorov bý-

valej družiny, chodby a toaliet. O rok 

neskôr rekonštrukciou priestorov hos-

podárskeho pavilónu sa kapacita zvýšila 

o miesta pre ďalších 22 detí. Náklady na 

obe rekonštrukcie boli v celkovej sume 

101 551 EUR a boli hradené z prostried-

kov Obce.

Do konca prázdnin bude dokončená vý-

mena okien a dverí budovy materskej 

školy a učebného pavilónu, na ktorý 

sme získali dotáciu z Environmentálne-

ho fondu 35 000 EUR.

Prečo bola výmena okien na budove 

škôlky realizovaná neskôr?

Po tom, čo poslanci v decembri 2016 pri-

jali uznesenie č. 73/2016, v ktorom určili 

postup pri verejnom obstarávaní, postú-

pila som tento na prokuratúru na posú-

denie jeho zákonnosti. V auguste 2017 

som na zasadnutie zastupiteľstva zara-

dila do programu protest prokurátora 

proti tomuto uzneseniu v ktorom žiadal 

jeho zrušenie, pretože je protizákonné. 

Poslanec Málik požiadal o vypustenie 

tohto bodu programu zasadnutia s odô-

vodnením, že poslanci si dali spracovať 

analýzu podaného protestu a budú sa 

ním zaoberať na októbrovom zasadnutí 

zastupiteľstva.

Na októbrovom zasadnutí poslanci zru-

šili uznesenie 73/2016, ktorým bolo do-

vtedy blokované verejné obstarávanie. 

Vzhľadom na protest prokurátora, v kto-

rom boli upozornení na protiprávnosť 

nimi prijatých postupov pre verejné 

obstarávanie ale aj na ich kompetencie, 

a rovnako aj odpoveď Úradu pre verejné 

obstarávanie na ich podnet, ktorý nepo-

tvrdil ich obvinenia (viac v článku Cesty), 

som sa poslancov spýtala, či by sa nech-

celi ospravedlniť mne za obvinenia a ob-

čanom za nerealizované akcie. Odpoveď 

poslanca Málika bola „Každý sa môže 

mýliť“.

Začatie výberového konania na výmenu 

okien a dverí v škôlke odsúhlasili poslan-

ci na zasadnutí v decembri 2017.

Je zrejmé, že takmer polovica finanč-

ných prostriedkov ide na účet školy, 

ktorá z neho financuje prevádzku. In-

vestície, akými boli obe rekonštrukcie, 

sú hradené mimo tejto časti, sú hradené 

z rozpočtu určeného pre obec.

Starostlivosť o najpočetnejšiu skupinu 

našich obyvateľov – seniorov je, vzhľa-

dom na neexistenciu obecného domova 

seniorov a denného stacionára, obme-

dzená na donášku obedov zabezpečo-

vanú pracovníkmi obecného úradu a na 

opatrovateľskú službu.

Vybudovanie domova dôchodcov je 

jednou z priorít schváleného Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

našej obce. V júni 2016 som preto na 

zasadnutie zastupiteľstva predložila 

poslancom štúdiu realizovateľnosti zria-

denia domova dôchodcov a denného 

stacionára v priestoroch bývalej školy 

na Hrubej Strane a v priestoroch bývalej 

materskej škôlky v Cetuni. Štúdia jed-

noznačne odporúča obe budovy ako 

vhodné a podrobne rozpracováva pre 

každú budovu 2 varianty prestavby – 

ekonomickú a vyššieho štandardu.

Poslancov som informovala o všetkom, 

čo viedlo k jej vypracovaniu – výrazne 

sa zvyšujúci počet našich občanov, ktorí 

potrebujú pomoc, veľkým plusom je, že 

obec vlastní na tento účel vhodné dve 

budovy (z tohto jedna je úplne nevyu-

žívaná), zriadením týchto zariadení sa 

vytvoria nové pracovné miesta a samo-

zrejme, zabezpečí sa trvalý príjem pre 

obec. Zároveň som požiadala poslancov 

o prerokovanie štúdie v komisiách, ktoré 

majú zriadené ako poradné orgány.

V auguste 2016 sa poslanci dohodli, že 

nakoľko sa štúdiou ešte nezaoberala tak 

sociálna ani stavebná komisia, presunú 

jej prerokovanie a následné rozhodnutie 

o spracovaní projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie na októbrové 

zasadnutie.

Na októbrovom zasadnutí predsedovia 

komisií informovali o odporúčaniach 

svojich komisií nasledovne:

p. Málik - komisia verejného poriadku 

a životného prostredia súhlasí s predlo-

ženým návrhom pre budovu na Hrubej 

Strane, budovu bývalej škôlky v Cetuni 

odporúča prenajať,

p. Kučerová – sociálna komisia jed-

noznačne odporučila jedno takéto zaria-

denie vybudovať,

p. Trnková – stavebná komisia nenašla 

v projekte žiadnu kotolňu pre zariadenie 

v Cetune, nepáči sa jej ani jedno z navr-

hovaných riešení,

p. Maďar – finančná komisia nedoporu-

čuje realizáciu.

Argumenty, že zriadením domova dô-

chodcov sa vyrieši zlá situácia s umiest-

ňovaním seniorov a odkázaných obča-

nov v zariadeniach, že vytvoria sa nové 

pracovné miesta, zhodnotia sa nevyuží-

vané obecné budovy a v neposlednom 

rade sa vytvorí trvalý príjem pre obec, 

neboli akceptované. Skutočnosť, že 

platné stavebné povolenie (vybaviť ho 

je dlhodobý proces a bez projektovej 

dokumentácie sa ani nedá realizovať) 

je nutná podmienka na predloženie žia-

dosti o dotáciu z akéhokoľvek zdroja, 

nebola vzatá do úvahy, rovnako ako od-

porúčania komisií (poradných orgánov 

poslancov a spracovanie dokumentácie 

pre vybudovanie domova sociálnych 

služieb v obci v zmysle vypracovanej štú-

die realizovateľnosti poslanci neschválili 

prijatím uznesenia č.67/2016.

V novembri podali poslanci podnet na 

Úrad pre verejné obstarávanie na „pre-

skúmanie postupu starostky Obce Bzin-

ce pod Javorinou vo verejnom obsta-

rávaní“, v ktorom okrem iného napadli 

zhotovenia štúdie na zriadenie domova 

seniorov. Úrad pre verejné obstarávanie 

im v podrobnej 3 stranovej odpovedi vy-

svetlil základné pojmy, a oznámil záver 

šetrenia ich podnetu: „ Na základe vyššie 

uvedených skutočností si Vám úrad do-

voľuje oznámiť, že sa Vaším podnetom 

ďalej nebude zaoberať, nakoľko Vami 

uvádzané skutočnosti sa nepreukázali 

a doručením tohto listu považuje vec za 

vybavenú“.

Svoj nesúhlas s rozhodnutím poslancov 

vyjadrili občania podpisom Petície na 

odsúhlasenie neodkladného pokračo-

vania v príprave vybudovania zriade-

nia domova seniorov a jej predložením 

poslancom zastupiteľstva.

Petíciu poslanci prerokovali v decembri 

a prijali uznesenie 92/2016, ktoré znie 

„Obecné zastupiteľstvo sa bude zaobe-

rať spracovaním súťažných podkladov 

a vyhlásením súťaže pre spracovanie 

projektovej dokumentácie pre vybudo-

vanie domovov seniorov v našej obci na 

zasadnutí OZ vo februári 2017“.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

zvolané podľa poslancami schváleného 

harmonogramu, vo februári 2017, do 

programu ktorého som zaradila daný 

bod sa nekonalo, rovnako ako marco-
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vé. Nadpolovičná väčšina poslancov sa 

ospravedlnila, na zasadnutia neprišla 

a tieto neboli uznášania schopné.

Na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo napokon v apríli 2017 poslanci 

po druhý krát neschválili spracovanie 

projektovej dokumentácie pre zriadenie 

domova dôchodcov a stacionára pre na-

šich občanov, uznesenie č. 25/2017.

Pritom žiadny z poslancov doteraz ne-

položil otázku, koľko občanov žiadalo 

o umiestnenie v domove, o opatrova-

nie, koľkým zabezpečuje obecný úrad 

donášku obedov, koľko máme sociálne 

odkázaných občanov…. A očividne chý-

ba chuť zveľadiť majetok obce. Je veľké 

umenie vedieť včas a správne vyhodno-

tiť situáciu.

So sociálnymi službami úzko súvisí zdra-

votná starostlivosť.

Na posledné zasadnutie zastupiteľstva 

v roku 2017 som predložila žiadosť zu-

bára o predĺženie nájomnej zmluvy na 

priestory zubnej ambulancie, ktorej 

nájom končil 31. 12. 2017. Predlženie 

nájomnej zmluvy poslanci neschválili, 

uznesenie č. 67/2017.

Ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva 

sa zúčastnili zubár MUDr. Paulikovič 

a MUDr. Dovalová, ktorá za oboch požia-

dala o zaradenie do programu zasadnu-

tia odvolanie voči neschváleniu žiadosti 

MUDr. Paulikoviča na predĺženie platnos-

ti zmluvy o nájme nebytového priestoru 

zubnej ambulancie. Doktorke poslanec 

Málik, sediac chrbtom k nej, bez toho, 

aby sa otočil a venoval jej aspoň pohľad 

oznámil, že daný bod do programu ne-

zaradia, lebo o tom rozhodli už na minu-

lom zasadnutí. Následne poslanci odhla-

sovali nezaradenie požadovaného bodu 

do programu, uznesenie č.73/2017.

Poslanci sú informovaní o zlom stave 

budovy zdravotného strediska, naposle-

dy sme požiadali o zvolanie stavebnej 

komisie po poslednej revízii elektrických 

rozvodov v budove na konci roku 2017. 

Záverom zasadnutia stavebnej komisie 

bolo odporúčanie, začať výberové ko-

nanie na opravu elektrických rozvodov 

v budove zdravotného strediska. Schvá-

lenie začatia výberového konania som 

zaradila do programu tohtoročného 

februárového a marcového zasadnutia, 

obe sa rovnako ako pred rokom neko-

nali. Nadpolovičná väčšina poslancov 

sa ospravedlnila, na zasadnutia neprišla 

a tieto neboli uznášania schopné.

Na aprílovom zasadnutí poslanci tento 

bod odsunuli.

Toľko k sociálnym službám v našej obci.

V ďalšej časti listu prezidenta SR je výzva 

poučiť sa zo župných volieb, aby sa po-

čas predvolebného súboja v komunál-

nych voľbách, ktoré sú pred nami, ne-

začal znovu šíriť hnev a nenávisť. Slová, 

ktoré treba len nasledovať.

V závere listu je poďakovanie za prácu, 

ktorú robíme.

Poďakovanie tak patrí všetkým Vám, kto-

rí nás upozorníte, že Váš sused, suseda 

potrebujú pomoc, či už donáškou obe-

da alebo ochrániť pred „dobrákmi“, ktorí 

zneužívajúc chorobu alebo vek sa snažia 

dostať k ich majetku, Vám, ktorí nám po-

máhate udržiavať obec v poriadku či už 

tým, že nám dáte hneď vedieť o novej 

hromade odpadu, o uhynutom zvierati, 

o chýbajúcom poklope, rozbitom skle, 

alebo si prídete vypýtať vrecia na odpad 

a upracete svoje okolie aj za susedov. 

Poďakovanie patrí aj Vám, ktorí prijmete 

naše pozvanie a chodíte na podujatia, 

ktoré pre Vás pripravujeme a samozrej-

me Vám, ktorí oceňujete prácu tých, 

ktorí sa v našej obci starajú o čistotu, 

poriadok, opravy, ale aj o „papierovanie“ 

a spracovanie kľúčových dokumentov 

pre rozvoj obce. Ďakujem.

Ing. Alena Šoltysová, 
starostka obce

Čo je krásne, do spomienok sa vracia, čo je  blízke, nemôže sa nikdy stať cudzím.“                                                                                                                                         
                                                     A. Ščepková

Obecný úrad  Bzince pod Javorinou a DHZ Hrubá Strana 

Vás srdečne pozývajú na

slávnosť pri príležitosti 80. výročia otvorenia školy na Hrubej Strane
v sobotu  8. septembra 2018 o 14.00 hod. 

v Kultúrnom dome  na Hrubej Strane.

Súčasťou programu bude otvorenie detského ihriska vybudovaného z dotácie TSK.
V programe vystúpi kapela Bučkovanka a Kábo.

Príďte si zaspomínať na svoje mladé časy, stretnúť sa s bývalými spolužiakmi, učiteľmi, 

kamarátmi, susedmi a stráviť s nimi príjemné sobotné popoludnie. 

     Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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KAŽDÉ LÚČENIE BOLÍ.
Zvlášť, keď nás opúšťa vzácny človek, 

akým bol profesor Igor Kišš, s ktorým 

sme sa rozlúčili     dňa   27. 1. 2017 v Evan-

jelickom kostole v Bratislave.          

Zostane natrvalo zapísaný v srdciach, ale 

aj v pamätnej knihe našej obce, v ktorej 

2. septembra 2012 pribudol zápis, že pri 

príležitosti 80tych narodenín bolo ude-

lené čestné občianstvo obce Bzince pod 

Javorinou profesorovi ThDr. Igorovi Kiš-

šovi za šírenie dobrého mena obce a za 

obohatenie ľudského poznania.

Na našu dedinu nezabúdal ani keď odi-

šiel, zároveň my sme nezabúdali na 

neho. 

Naďalej budeme myslieť na neho, lebo 

to veľavravné, majestátne ticho cinto-

rínov, nech už sú kdekoľvek, má jedno 

spoločné – v prostriedku kríž. 

Memento minulosti, prítomnosti i bu-

dúcnosti. 

Memento viery, lásky a nádeje.

JK

DOLINKA OSLAVOVALA
V apríli sme si pripomenuli 20 . výročie vzniku nášho súboru Dolinka z Hrušového.

Pri tejto príležitosti sa konala v Obradnej sieni Obecného úradu malá slávnosť, na ktorej bola súboru a jeho vedúcemu pánovi Ostrovskému 

odovzdaná Cena starostu obce. Všetkým členom  Dolinky  prajeme veľa energie na rozdávanie radosti prostredníctvom piesní.                  JK

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

UZAVRELI MANŽELSTVO
 Jakub Kozáčik – Monika Chalásová

Ing. Jakub Malíček – Ing. Alžbeta Lišková
Bc.Adam Samuel – Mgr. Daniela Pribišová

Ivan Sýkora – Andrea Miškechová
Juraj Kondvár – Věra Horníková

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
František Matlák vo veku 82 r. Bzince
Pavel Chorvát vo veku  86 r. Bzince
Oľga Trchalová vo veku 80 r. Bzince
Lýdia Švarová vo veku  61 r.  Bzince
Emília Zelková vo veku 90 r. Cetuna
Rudolf Sadloň vo veku 82 r. Cetuna
Ján Herák vo veku 49 r. Bzince
Dušan Okrucký vo veku 72 r. Bzince
Emília Tomašovicová vo veku 93 r. Hrušové
Anna Sapáková vo veku 92 r. Bzince
Anna Haluzová vo veku 90 r. Bzince
Anna Rumíšková vo veku 87 r. Bzince
Mária Hargašová vo veku 93 r. Hrubá Strana
Emília Potfajová vo veku 87 r. Cetuna
Ján Štefánik vo veku 68 r. Hrubá Strana

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Adam Dolnák rodičia Marián a Simona Dolnáková
Deana Sadloň rodičia Dean Sadloň a Jana Žuffová

Melissa Hasalová rodičia Michal a Božena Hasalová
Teo Rubaninský rodičia Ondrej Rubaninský a Jana Farská
Bohumil Pham rodičia Milan Suchý a Magdaléna Phamová

Viktória Kozáčiková rodičia Jakub a Monika Kozáčiková
Vilma Korytárová rodičia Michal a Jana Korytárová

Adam Ostrovský rodičia Vladimír a Katarína Ostrovská
Lujza Úradníčková rodičia Mgr. Andrej a Ing. Pavlína Úradníčková

Ondrej Kondvár rodičia Ondrej a Věra Kondvárová
Sabina Brezinská rodičia Peter a Mgr. Tatiana Brezinská

Frederika Čonka rodičia Marek Čonka a Frederika Chorvátová
Adam Rubaninský rodičia Ivan Rubaninský a Romana Zichová

Rodičom blahoželáme k narodeniu ich ratolestí.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME
60

Eva Poláčková
Božena Eliašová

Emília Miškechová
Miloslav Kedro

Alena Kotlebová
Milan Hargaš
Milan Hložka

Dana Bahníková
Jaromír Gerža

Anna Plašienková
Anna Milová
Ján Setvák

Emília Harmadyová
Jaroslav Pastorek
Mária Šnábelová

Oľga Pašková
Ján Ševčovic

Ladislav Kuzma
Jiřina Krajčovicová

70
Anna Sapáčková

Ivan Ševčík
Oľga Machajdíková

Mgr. Eleonóra Poláčková
Jaroslav Haruštiak

Anna Ištoková
Oľga Sadloňová

Jarmila Magálová
Jozef Lukáč

Emília Štepanovičová
Magdaléna Machajdíková

Dušan Sadloň
Elena Zmatková
Ing. Eva Valová

Dušan Krajčovic
Anna Kovačovicová

Pavel Harmady
Oľga Kičková

Pavel Plašienka
Miloš Struhárik

Anna Machovicová
Oľga Majtásová

80
Jozef Sadloň

Emília Trchalová
Jarmila Búliková
Milan Gašparík
Mária Gulánová
Anna Sláviková

Hedviga Hudecová
Anna Okrucká

Ľudmila Mašková

85
Ján Miklánek

Ján Stano
Anna Podhradská
Elena Rybárová

Mária Ševčovicová
Ľudmila Hložková

90
Ján Jazvinský

Barbora Kuzmová
Elena Petrovová

98
Ján Bušo

AA
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Spomienka na teba mama stále v našich srdciach žije,
i keď ťa čierna zem už 30 rokov kryje.
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje.
Len cestička k Tvojmu hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 5.marca 1988 nás navždy opustila naša drahá mama, svokra, babička
Eva Gulánová, rod. Turanová

S láskou, vďakou a úctou si na svoju mamu spomína 
syn Miloš s celou rodinou a dcéra Ivona s celou rodinou.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. 
Odišla si navždy, hoc túžila si ešte žiť, no musela si nás opustiť.“
Dňa 28. apríla 2018 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej milovanej 
mamičky, babičky a príbuznej Emílie Baranovičovej.
       S láskou a úctou spomína dcéra Danka s rodinou.
       Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

„Sú slová, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme“.
Dňa 22.júla 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša babička 
Anička Sláviková rod. Chorvátová z Cetuny.

S láskou si na teba spomíname.

Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Čas plynie, bolesť a smútok srdce trápi,
no Teba nám už nikto nenavráti.
Dňa 2.augusta 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Ján Kovačovic

S láskou a smútkom v duši na neho denne spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

SPOMÍNAME




