
 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 14.12.2012  
o 18,15 h v Kultúrnom dome na Hrubej Strane. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Privítaním prítomných otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupkyňa starostu obce Ing. Eva 
Gregušová. Informovala poslancov, že z dôvodu nedostatočného počtu poslancov a z toho 
vyplývajúcej nemožnosti prijímať uznesenia, starosta obce zrušil riadne zasadnutie OZ o 16.00 hod. 
Po prezentácii poslancov a zistení, že počet prítomných poslancov v rokovacej sále umožnil prijímať 
uznesenia, starosta obce zvolal nové zasadnutie OZ so začiatkom o 18.15 hod. s nezmeneným 
programom.   
 
Za overovateľov zápisnice určila: p. Tomáš Miko a p. Pavel Hložka 
 
Zástupkyňa starostu obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Čerpanie rozpočtu za obdobie 1.-11. mesiac 2012 
3. Financovanie materskej školy a školských zariadení v zmysle zákona č. 597/2003 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 
325/2012 

4. Návrh poplatkov na rok 2013 za ŠKD, MŠ a ŠJ   
5. Návrh rozpočtu na r. 2013 až 2015 a návrh zmeny rozpočtu na rok 2012 
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2013 – 2015 
7. Plán práce HK na  I. polrok 2013 
8. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok ihrísk 
9. Návrh na zriadenie posilňovne 
10. Zmluva o nájme nebytových priestorov s EVCAV v Bzinciach pod Javorinou  
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť č. 58 p. Erike Horňákovej 
12. Zmluva na prenájom nebytových priestorov MUDr. Dovalovi 
13. Odpredaj parc.č.2546/20 zastavaná plocha o výmere 11 m2 a parc.č. 2546/19 zastavaná 

plocha o výmere 112 m2  v k.ú. Dolné Bzince 
14. Inventarizácia majetku obce 
15. Informácia o realizácii schválených projektov 
16. Správa nehnuteľného majetku MŠ  pod správu ZŠ 
17. Výsledok výberového konania na riaditeľa ZŠ 
18.  Podjavorinské folklórne slávnosti 
19. Výherné automaty  - určenie prevádzok v obci 
20. Správa nezávislého auditora za rok 2011 
 
Rôzne: 

1. Zabezpečenie zimnej údržby 
2. Záznam z povodňovej prehliadky vodných tokov  
3. Prevencia kriminality 
4. Rezervný fond – preúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 
5. Informácia o činnosti starostu 
6. Diskusia 
7. Záver 
 

1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Zástupkyňa starostu obce predniesla  prítomným poslancom OZ  program aj s návrhom na doplnenie 
OZ a návrh na overovateľov zápisnice a to:  p. Tomáš Miku a p. Pavla Hložku. 



 

 

 
Uznesenie číslo 189/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje doplnený program OZ a overovateľov 
zápisnice.  
za: Bilová Majtásová,  Stacho, Miko, Hložka, Klimo, Podhradský, Eva Gregušová 
 
2) Kontrola plnenia uznesení z OZ zo dňa 24.10.2012  
Zástupkyňa starostu obce urobila kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ, ktoré sa konalo 
dňa 24.10.2012. 
Uznesenie číslo 190/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
z posledného zasadnutia OZ 
 
3) Čerpanie rozpočtu za obdobie 1.-11.mesiac 2012. 
Starosta obce informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu za obdobie 1. až 11. 2012.  
 
Uznesenie číslo 191/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu. 
 
 
4) Financovanie MŠ a školských zariadení v zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 325/2012. 
 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo starostovi obce, ktorý  informoval poslancov OZ o financovaní 
MŠ a školských zariadení v zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Uznesenie číslo 192/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o financovaní MŠ 
a školských zariadení v zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
5) Návrh poplatkov na rok 2013 za ŠKD, MŠ  a ŠJ 
Starosta obce informoval poslancov OZ s návrhom poplatkov na rok 2013 za ŠKD, MŠ a ŠJ 
 
Uznesenie číslo 193/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poplatky na rok 2013 za ŠKD, MŠ a ŠJ 
a to nasledovne:  
ŠKD 11,- EUR 
MŠ 11,- EUR  
Šk. jedáleň obed 1,09€ I st., 1,16€ II.st., 1,26€ dospelí,  2,19€ cudzí stravníci, doplnkové stravovanie. 
0,30€ 
za: Bilová Majtásová,  Stacho, Miko, Hložka,  Klimo, Podhradský, Gregušová 
 
6) Návrh rozpočtu na r. 2013 až 2015 a návrh zmeny rozpočtu na rok 2012 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo starostovi obce, ktorý predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na 
r. 2013 až 2015 a návrh zmeny rozpočtu na rok 2012. 
Uznesenie číslo 194/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 dľa 
priložených príloh. 
zdržal sa: Hložka, Podhradský 
za : Bilová Majtásová, Miko, Klimo, Gregušová, Stacho 
 



 

 

7) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2013-2015 
Finančná komisia venovala spracovaniu návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 značnú pozornosť. Pri 
návrhu rozpočtu vychádzala z reálnych predpokladov a dodržala aj pokyny Ministerstva financií SR 
pre programové zostavovanie rozpočtov. Je potrebné ešte dopracovať teoretickú časť jednotlivých 
programových kapitol rozpočtu. 
Predložený návrh rozpočtu počíta s úverom vo výške 35 500,- EUR. Výška úveru je rovnaká ako 
spoluúčasť obce na financovaní realizovaných projektov EÚ. Tento úver môže byť nižší, podľa 
vysúťaženej ceny projektov vo verejnom obstarávaní. 
Bežné príjmy za rok 2012 dosiahli výšku 847 673,- EUR, 15% záväzkov po lehote splatnosti by 
predstavovalo  výšku 127 150,- EUR z toho vyplýva, v zmysle  § 19, zákona č. 584/2004 v znení 
neskorších predpisov, ku dňu spracovania návrhu rozpočtu obec nie je ohrozená zavedením 
ozdravného režimu. 
Na základe uvedeného HK odporúča OZ schváliť tento návrh rozpočtu s tým, že bude slúžiť ako 
podklad pre vypracovanie jeho kontrolovateľného rozpisu v priebehu roka 2013.  

 
Uznesenie číslo 195/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
a) schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013 
za: Klimo, Miko, Bilová Majtásová, Stacho, Gregušová 
 
zdržal sa: Hložka, Podhradský 
b) berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014 - 2015 
 
 
8) Plán práce HK na I.polrok 2013 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo HK, ktorý predložil poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2013. 
Uznesenie číslo 196/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie plán práce HK na  I. polrok 2013 
a poveruje HK vykonaním týchto kontrol. 
 
9) Návrh VZN – Prevádzkový poriadok ihrísk 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo starostovi obce, ktorý predložil na schválenie návrh VZN – 
Prevádzkový poriadok ihrísk s prílohami pre ihrisko v Bzinciach pod Javorinou a pre Hrušové. 
Uznesenie číslo 197/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Prevádzkový poriadok ihrísk s prílohami 
pre ihrisko v Bzinciach pod Javorinou a pre Hrušové 
za: Klimo, Miko, Stacho, Hložka, Bilová Majtásová, Gregušová 
zdržal sa: Podhradský 
 
10) Návrh na zriadenie posilňovne 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo  poslancovi p. Ing. Podhradskému, ktorý predložil návrh na 
zriadenie posilňovne v priestoroch základnej školy s materskou školou a odporúča vypracovať 
prevádzkový poriadok posilňovne v spolupráci s kultúrnou komisiou a základnou školou. 
Uznesenie číslo 198/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zriadenie posilňovne v priestoroch ZŠ 
s MŠ 
za: Klimo, Miko, Hložka, Bilová Majtásová, Stacho, Podhradský, Gregušová 
 
 
11) Zmluva o nájme nebytových priestorov s EVCAV v Bzinciach pod Javorinou  
Zástupkyňa starostu obce predložila poslancom obce zmluvu o nájme nebytových priestorov a to 
nehnuteľnosti súp. č. 70 v k.ú. Horné Bzince – rodný dom  spisovateľky Ľ. Podjavorinskej. 
 



 

 

Uznesenie číslo 199/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje predloženú zmluvu. 
za: Klimo, Stacho, Hložka, Podhradský, Gregušová 
zdržal sa: Bilová Majtásová, Miko 
 
 
12) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť č. 58 p. Erike Horňákovej 
Zástupkyňa starostu obce predložila poslancom OZ žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – 
priestorov kaderníctva p. Eriky Horňákovej. výpovedná doba 3 mesiace, dobu neurčitú  
Uznesenie číslo 200/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na 
nehnuteľnosť s.č. 58 p. Erike Horňákovej na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
zdržal sa: Klimo 
za: Bilová Matásová, Miko, Stacho, Podhradský, Hložka, Gregušová 
 
 
13) Zmluva na prenájom nebytových priestorov MUDr. Dovalovi Michalovi 
Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov OZ informáciu  o vypracovaní  návrhu nájomnej 
zmluvy MUDr. Dovalovi Michalovi na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. 
Uznesenie číslo 201/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie návrh zmluvy na prenájom 
nebytových priestorov v zdravotnom stredisku s pripomienkou doplniť bod 4.4. o nasledovné:  
„Nájomca súhlasí s uvoľnením prenajatých  priestorov do troch mesiacov, odo dňa podania žiadosti 
o otvorenie detskej ambulancie v priestoroch zdravotného strediska.“ 
 
14) Odpredaj parc.č. 2546/20 zastavaná plocha o výmere 11 m2 a parc.č. 2546/19 zastavaná 
plocha o výmere 112 m2 v k.ú. Dolné Bzince 
Prednostka obecného úradu opätovne predložila na schválenie odpredaj pozemku parc.č. 2546/20 
zastavaná plocha o výmere 11 m2 a parc.č. 2456/19 zastavaná plocha o výmere 112 m2 v k.ú. Dolné 
Bzince na základe  žiadosti p. Emílie Paškovej, Bzince pod Javorinou s.č. 369 o prehodnotenie 
schválenej ceny a jej zníženie  na  1,- EUR za 1m2, nakoľko sa jedná o vstup do rodinného domu 
a miesto pre parkovanie auta. 
 
Uznesenie číslo 201/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou neschvaľuje odpredaj  pozemku parc.č. 2546/20 
zastavaná plocha o výmere 11 m2 a parc.č. 2456/19 zastavaná plocha o výmere 112 m2 v k.ú. Dolné 
Bzince za kúpnu cenu: 1,-€/m2. 
 
za: Gregušová, Stacho, Hložka 
proti: Klimo 
zdržal sa : Podhradský, Bilová Majtásová, Miko 
 
15) Inventarizácia majetku obce 
Zástupkyňa starostu obce predniesla návrh inventarizačných komisií, p. poslanec Miko navrhol 
nahradiť v inventarizačnej komisii pri KD Cetuna :za p. Nociara p. Mgr. Janku Bilovú Majtásovú  
 
Uznesenie číslo 202/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje inventarizačné komisie s nahradením p. 
Nociara p. Mgr. Majtásovou Bilovou v inventarizačnej komisii KD Cetuna. 
za: Klimo, Miko, Hložka, Bilová Majtásová, Stacho, Gregušová 
zdržal sa: Podhradský 
 
 
 



 

 

17) Informácia o realizácii schválených projektov 
Zástupkyňa obce dala slovo starostovi obce, ktorý informoval poslancov OZ o podaných 
a prebiehajúcich projektoch  - Centrum obce – opakovaná elektronická dražba, Obecná Tržnica – 
schválený projekt, čaká  sa na podpis dodatku k zmluve , Rekonštrukcia MŠ – podaný na Envirofond, 
Envirofond – Vybudovanie zberného dvora a vybavenie potrebnou technikou. 
 
16) Správa nehnuteľného majetku MŠ pod správou ZŠ 
Starosta obce informoval o tom, že je potrebné schváliť protokol o zverení majetku obce do správy 
rozpočtovej organizácie v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
Po diskusii poslancov OZ bol tento bod preložený na nasledujúce OZ. 
 
 
17) Výsledok výberového konania na riaditeľa školy 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo starostovi obce, ktorý  informoval poslancov OZ o výsledku 
výberového konania na riaditeľa základnej školy. Za riaditeľa na Ďalšie 5 ročné obdobie bol  komisiou 
vybraný Mgr.Martin Samek. 
 
18) Podjavorinské folklórne slávnosti 
Zástupkyňa starostu obce dala slovo starostovi obce, ktorý  informoval poslancov OZ o tom, že 
v spolupráci s Obcou Lubina budeme organizovať Podjavorinské folklórne slávnosti v termíne 
11.05.2012, predbežne sú zabezpečené súbory, ktoré budú vystupovať. Slávnosti sa budú organizovať 
v spolupráci s TSK, sponzormi a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci,  
 
Uznesenie číslo 203/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje organizovanie folklórnych slávností 
s podmienkou, že rozpočet tejto akcie bude vyrovnaný. 
za: Bilová Majtásová, Hložka, Miko, Klimo, Pohradský, Gregušová 
Zdržal sa: Stacho 
 
 
19) Výherné automaty –určenie prevádzok v obci 
informácia  novele zákona o prevádzkovaní výherných automatov. V prevádzke môžu byť umiestnené 
len dva výherné automaty. 
 
 
20) Správa nezávislého auditora za rok 2011 
P. Harmadyová – hl. účtovníčka obce predniesla poslancom OZ Správu nezávislého auditora za rok 
2011. 
 
Uznesenie číslo 204/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu nezávislého auditora za 
rok 2011. 
 
 
Rôzne: 
1. Zabezpečenie zimnej údržby 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zabezpečení zimnej údržby. 
 
 
2. Záznam z povodňovej prehliadky vodných tokov 
Starostu obce informoval poslancov OZ  o zázname z povodňovej prehliadky vodných tokov v Obci 
Bzince pod Javorinou. V budúcom roku by malo byť vyčistené koryto potoka Klamečnica a potoka 
v Hrušovom. Tiež sa vykonáva vyčistenie koryta Vrzavského potoka s odstraňovaním porastov. 



 

 

 
3. Prevencia kriminality 
Starosta obce informoval poslancov  OZ o možnosti podania žiadosti na prevenciu kriminality – 
kamerový systém. 
 
4. Rezervný fond – preúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 
Hl. účtovníčka obce informovala poslancov OZ o faktúrach, ktoré budú preúčtované z finančných 
prostriedkov z rezervného fondu. 
 
Uznesenie číslo 205/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje použitie rezervného fondu .  
 
za: Klimo, Miko, Hložka, Bilová Majtásová, Podhradský, Stacho, Gregušová 
 
5. Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.  
 
6. Diskusia 
 
Ing. Pavol Podhradský informoval o tom, že má byť zmena zákona o odpadoch a obec má vybudovať 
kompostovisko. Je potrebné premýšľať o mieste, kde by kompostovisko malo byť umiestnené. 
Starosta obce informoval o tom, že je v jednaní s Technickými službami Mesta Stará Turá, ktorý 
takýto odpad odoberajú 2x do mesiaca. Starosta obce navrhuje, podporiť občanov, ktorí by si  
vytvárali vlastné kompostovisko.  
 
P. Klimo sa pýtal na priestory urologickej ambulancie.  
 
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2013 bude predložený na nasledujúcom OZ, v nasledujúce OZ  
bude 06.02.2013. 
 
 
 

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval 
prítomným za účasť, zaželal poslancom šťastné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko 
dobré v novom roku 2013. Zástupkyňa starostu zasadnutie ukončila. 
 
 
Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová    Zástupkyňa starostu obce: Ing. Eva Gregušová 

 
 

Overovatelia: 
 

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

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


