Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou
konanom dňa 25.6. 2014 o 16,30 h v kultúrnom dome miestnej časti Cetuna, Bzince
pod Javorinou
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovateľmi zápisnice boli určení: P. Hložka, M. Švok
Program:
1. Vzdanie sa mandátu poslanca volebného obvodu Cetuna ,Vrzávka, zloženie
sľubu poslanca, ktorý vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát,
získal najväčší počet hlasov a nebol zvolený za poslanca
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
3. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
6. Správa hlavného kontrolóra k plateniu daní za rok 2013
7. Návrh plánu práce HK na druhý polrok 2014
8. Osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu nehnuteľnosti č. 82 – Miškovicech mlyn
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku a zadnej časti budovy Ivana Vidanová
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku AT Považie
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku D. Hargaš
12. Informácia o činnosti komisií OZ
Rôzne:
1.
2.
3.
4.
5.

Spoločenské podujatie v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s obcou Babice
Plán kultúrno-spoločenských akcií počas leta
Informácia o činnosti starostu
Diskusia
Záver

V úvode rokovania, vzhľadom na vzdanie sa poslaneckého mandátu p. T. Miku, za
miestnu časť Cetuna, zložila, s súlade so zákonom stanovenými podmienkami,
poslanecký sľub p. Oľga Ančicová.
Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia, návrh na
presun bodu č. 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku D. Hargaš na začiatok rokovania a
návrh na overovateľov zápisnice a to P. Hložku a M. Švoka.
Za: Ančicová, Hložka, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok
Proti: Zdržal sa: Uznesenie č. 46/2014
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
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1. Žiadosť o odkúpenie pozemku D. Hargaš
Prednostka úradu informovala o žiadosti D. Hargaša s manželkou, týkajúcej sa
odkúpenia spolu 183m2, pozemku, parc. číslo 4 124/3 v bezprostrednom okolí ich
domu. Vzhľadom na skutočnosť, že poslanci neboli uznášania schopní, bola žiadosť
presunutá na budúce zasadnutie OZ.

2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z júnového zasadnutia. Súčasne
informoval o zmenách týkajúcich sa výstavby nájomných bytov:
zmene počtu bytoviek (zníženie) vzhľadom na veľkosť pozemku, o odkúpení ktorého je
obec v jednaní s SPF, vysokej bonite pôdy v navrhovanej lokalite, návrhu zmeny
územného plánu obce - na presun lokality na stavebný obvod medzi Bzincami
a Hrušovým na Oholín z dôvodu vysokej bonity pôdy,
o možnostiach nového verejného osvetlenia v obci,
o výstavbe obecného vodovodu v miestnej časti Hrušové, kde bude zvolané verejné
zhromaždenie,
o finančnom vysporiadaní za II. ročník PFS, ktorého podrobnosti budú predložené na
budúce zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 47/2014
OZ, v prípade nutnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia, súhlasí s čerpaním úveru
v zmysle výsledkov verejného obstarávania max. do výšky 40 000 EUR.
Za: Ančicová, Hložka, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok
Proti: Zdržal sa: Uznesenie č. 48/2014
OZ berie na vedomie prerokovanie kontroly plnenia úloh.

3. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Hlavný kontrolór predložil na rokovanie informáciu, stanovisko a návrh uznesenia
k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Uznesenie č. 49/2014
OZ schvaľuje stanovisko a návrh uznesenia k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Za: Hložka, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok
Proti: Zdržal sa: Ančicová
6. Správa hlavného kontrolóra k plateniu daní za rok 2013
Kontrolór obce prezentoval prítomným svoju správu k plateniu daní za rok 2013.
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Uznesenie č. 50/2014
OZ berie na vedomie správu a odporúčania hlavného kontrolóra k plateniu daní za rok
2013.
7. Návrh plánu práce HK na druhý polrok 2014
Kontrolór obce prezentoval prítomným svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý
polrok.
Uznesenie č. 51/2014
OZ berie na vedomie plán práce HK na druhý polrok 2014 a poveruje kontrolóra
vykonaním plánovaných kontrol.
8. Osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu nehnuteľnosti č. 82 – Miškovicech mlyn
Starosta obce informoval o vyhlásenom osobitnom ponukovom konaní na Miškovicech
mlyn za sumu 10 300 EUR/637 m2 vrátane budovy a 1500 EUR/261 m2 priľahlého
pozemku. Následne prítomní poslanci hlasovali o kúpe:
Uznesenie č. 52/2014
OZ po posúdení ponuky neschaľuje odkúpenie budovy bývalého Miskovicech mlyna
a priľahlých pozemkov:
637 m2 vrátane budovy, súpisné číslo 28
Za: Proti: Ančicová, Hložka, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok
Zdržal sa: 261 m2 priľahlého pozemku
Za: Proti: Ančicová, Hložka, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok
Zdržal sa: Bilová Majtásová, Švok
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku a zadnej časti budovy Ivana Vidanová
Vzhľadom na skutočnosť, že poslanci neboli uznášania schopní, bolo rokovanie o
žiadosti presunuté na budúce zasadnutie OZ.
10. Žiadosť o prevod majetku – AT Považie
Vzhľadom na skutočnosť, že poslanci neboli uznášania schopní, bolo rokovanie
o žiadosti presunuté na budúce zasadnutie OZ.
11. Informácia o činnosti komisií obecného zastupiteľstva
Predsedovia jednotlivých komisií (okrem stavebnej komisie) postupne informovali
prítomných poslancov a starostu o činnosti svojich komisií za posledné obdobie.
Uznesenie č. 53/2104
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OZ berie na vedomie informácie o činnosti finančnej, sociálnej a kultúrnej komisie.

12. Plán kultúrno spoločenských akcií
Starosta obce informoval o plánovaných kultúrnych akciách na nadchádzajúce obdobie
Uznesenie č. 54/2014
OZ berie na vedomie podanú informáciu.
RÔZNE
Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval o svojich aktivitách od konania posledného rokovania OZ, ako
aj o pripravovaných komunálnych voľbách 2014 a audite na ZŠ.
Uznesenie č. 55/2014
OZ berie na vedomie podanú informáciu.
Diskusia
J. Bilová Majtásová požiadala o zvolanie stretnutia občanov miestnej časti Hrušové
k výstavbe obecného vodovodu,
P. Hložka informoval o potrebe orezu kríkov pri ceste z Bziniec do Cetuny (cesta
v správe TSK),
O. Ančicová informoval o možnosti odvozu a likvidácie komunálneho odpadu do
Žiliny,
D. Hargaš upozornil na potrebu opravy vedľajších ciest v miestnej časti Cetuna,
J. Bušo upozornil, že v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami zostali zákonom
neriešené jednomandátové obvody, čo potvrdil aj starosta obce,
J. Bušová:
opätovne upozornila na potrebu opravy časti Rybnickej cesty – pri Gulánovi
požiadala o uverejnenie informácie o účasti poslancov na schôdzach komisií, ktorých sú
členmi ako aj na zasadnutiach OZ na súčasné volebné obdobie v najbližšom čísle
Bzinského chýrniku
upozornila na potrebu obecného domu sociálnych služieb pre občanov obce.
V rámci diskusie s prítomnými občanmi bolo dohodnuté, že správcom tenisového
ihriska bude D. Hargaš.
Záver
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Ing. Alena Šoltysová, prednostka úradu Schválil: Ing. Pavel BAHNÍK,
starosta
Overovatelia:
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