
                                                                                                    

 
  Bzince pod Javorinou, 27.09. 2018 

 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
V zmysle § 12 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

  v znení neskorších predpisov,   
 

z v o l á v a m 
 

         zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou, ktoré sa bude konať 
v stredu, 03.10. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Návrh programu: 
 

1. Zmeny a doplnky Územného plánu Obce Bzince pod Javorinou 1/2017 – VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN o Územnom pláne Obce Bzince pod Javorinou 2006 

2. Nájomná zmluva so spoločnosťou Dentalex s.r.o. na priestory ambulancie zubného lekára 
3. Potvrdenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre komunálne voľby 

2018 
4. Správa z auditu účtovnej závierky o finančnej situácii Obce a výsledku hospodárenia k 31.12. 2017 
5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky o konsolidovanej finančnej situácii a výsledku 

hospodárenia konsolidovaného celku k 31.12. 2017 
6. Správa hlavného kontrolóra č. 5. – ZŠ tovary a služby 
7. Správa hlavného kontrolóra č. 6. – voda 
8. Návrh kúpnej zmluvy na predaj obecného pozemku parc. č. 210/22, k.ú Dolné Bzince, výmera 5 m2 
9. Návrh kúpnej zmluvy na predaj obecného pozemku parc. č. 3429/10, 3429/11 a 3429/12, k. ú. 

Horné Bzince, výmera 41,17 a 15 m2 
10. Zámer na predaj obecného pozemku parc. č. 456/2 C-KN, k.ú. Horné Bzince, výmera cca 22 m2 
11. Zámer na predaj obecného pozemku parc. č. 91/2 C-KN, k.ú. Horné Bzince, výmera cca 40 m2 
12. Zriadenie vecného bremena na existujúcu vodovodnú šachtu na pozemku parc. č. 408 C-KN, k.ú. 

Horné Bzince 
 
Rôzne  
 
Diskusia 

 
 
 
 
 

Ing. Alena ŠOLTYSOVÁ, v.r. 
                         starostka obce  
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