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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 22.10.2009 
v Bzinciach pod Javorinou 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

Poslanci OZ :        Ostatní prítomní: 
 
Kabijev Ivan           Ing. Valo Branislav 
Podalovaná Danica          Ing. Čiadová Gabriela 
Ing. Stachová  Alena       Harmadyová Eva 
Ing. Eva Gregušová       Harmadyová Eva – Janka 
Nociar Ján          Kuhajdová Janka 
Mgr. Sameková Ľubica                                                                                
Mgr. Šupáková Ľudmila 
Švok Miroslav 
Gulán Igor 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Miroslav Švok a p. Ing. Eva Gregušová 
 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Schválenie auditu za rok  2008 
3) Schválenie inventarizačných komisií 
4) Správa HK 
5) Schválenie VZN č. 6/2009 o rozpočtových pravidlách 
6) Prerokovanie predloženého materiálu k VZN o poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej 

služby 
7) Schválenie dodatku č.1 k VZN  č.2/2008 - doplnený 
8) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1241/1 v k.ú. Hrušové 
9) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 43 v k.ú. Dolné Bzince 
10) Rekonštrukcia VZ Podvišňové, vyhlásenie pásiem hygienickej ochrany VZ 
11) Lokalita B 1 – preriešenie komunikácií s SPF 
12) Postupná výmena okien na obecných budovách s ich možnosťou postupného splácania 
13) Informácia o zmene zákona o majetku obcí 
14) Informácia o činnosti komisie verejného poriadku a životného prostredia, kultúrnej komisie 

a sociálnej komisie 
15) Schválenie poplatku za uskladnenie odpadu na ČOV ( návrh 1€/m3) 
16) Prevádzka vodovodu a kanalizácie - doplnený 
17) Žiadosť o prenájom priestoru – doplnený 
18) Rôzne 

• Stretnutie s občanmi v Bzinciach pod Javorinou 
• Návrhy na ocenenie osobností obce za rok 2009 
• Žiadosť o odpustenie (zníženie) poplatku za odobranú vodu – doplnený 
• Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  parc.č. 465/2 v k.ú. Horné Bzince 
• Schválenie úveru 
• Poverenie vykonávaním preventívnej požiarnej kontroly 
• Informácia o činnosti starostu 
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19) Diskusia 
20) Záver 

 
 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ. 
V zmysle rokovacieho poriadku § 5 odst 4 boli na návrh občanov, zúčastňujúcich sa verejného 
zasadnutia OZ, do programu zasadnutia, do bodu diskusia, zaradené  odpovede na otázky položené 
občanmi. 
UZNESENIE číslo 406/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ.  (jednohlasne) 
 
V rámci bodu 19. diskusia, bolo občanom zodpovedané na nasledujúce otázky: 
- Informácia o spracovávaní projektu na rekonštrukciu Horného parku spolu s ihriskom 
Starosta obce oboznámil prítomných s prípravou a spracovávaním projektu na rekonštrukciu Horného 
parku spolu s ihriskom v strede Hrušového. 
 
- Starosta obce oboznámil prítomných s doplnením hydrogeologického posudku, vykúpením 
pozemkov pod PHO I. stupňa a následným vyhlásením PHO. 
 
- Chodník okolo cesty smerom na Bzince pod Javorinou okolo potoka. 
 
- Vyvážanie odpadu do jarkov - jednoznačná ochrana životného prostredia, osadiť tabule zákaz 
vyvážania smetí z obecného úradu a kontrola nelegálnych skládok. 
 
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie ihriska – verejná zbierka v Hrušovom, brigáda, 
verejná schôdza v Hrušovom. 
 
- Cintorín v Hrušovom – potrebné je dať pokosiť cintorín. 
 
1) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 26.08.2009. 
UZNESENIE číslo 407/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 26.08.2009 s týmito 
pripomienkami: 
Nákup auta – neuskutočnil sa 
Rekonštrukcia NTL plynovodu - prebieha 
Dve cenové ponuky na poistenie RZ na 20 mil. Sk –  odporúča uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou 
GRUPAMA. 
UZNESENIE číslo 408/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou odporúča starostovi obce  uzatvorenie zmluvy so 
spoločnosťou GRUPAMA. (jednohlasne) 
 
2) Schválenie auditu za rok  2008 
Prednostka obecného úradu oboznámila poslancov so Správou o výsledku overenia účtovnej závierky 
za rok 2008 spracovanú Ing. Miroslavom Rojkom. Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 409/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu auditora o overení ročnej 
účtovnej závierky  za rok 2008.  (jednohlasne) 
 
3) Schválenie inventarizačných komisií 
Evka Harmadyová predložila poslancom OZ návrh na zloženie inventarizačných komisií  
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Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 410/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zloženie inventarizačných komisií. 
(jednohlasne) 
 
 
4) Správa HK 
Hlavný kontrolór predložil poslancom OZ Záznam o výsledku finančnej kontroly č.5/2009, ktorej  
predmetom bola „Kontrola platenia nájmov obecných nebytových priestorov“. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 411/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje a ukladá starostovi obce  
- zabezpečiť plnenie záverov Správy z kontroly 
- pripraviť nové nájomné zmluvy . (jednohlasne) 
 
5) Schválenie VZN č. 6/2009 o rozpočtových pravidlách 
Starosta obce predložil  poslancom OZ  na schválenie VZN o rozpočtových pravidlách obce. 
UZNESENIE číslo 412/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje VZN o rozpočtových pravidlách obce. 
(jednohlasne) 
 
6) Prerokovanie predloženého materiálu k VZN o poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej 
služby – tento bod programu bol stiahnutý. 
 
7) Schválenie dodatku č.1 k VZN  č.2/2008 - doplnený 
Zástupkyňa starostu obce predložila na schválenie dodatok č.1 k VZN č. 2/2008  dopĺňame § 8 písm. 
h) za uskladnenie materiálu pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 0,066 €/m2 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 413/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008. 
(jednohlasne) 
 
8) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1241/1 v k.ú. Hrušové 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na odkúpenie časti pozemku parc.č. 1242/1 v k.ú. 
Hrušové  pre Henricha Kalinku, bytom Bzince pod Javorinou s.č. 1023. 
UZNESENIE číslo 414/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podľa § 9a písm. b) odpredaj časti 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane  priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. (jednohlasne) 
 
UZNESENIE číslo 415/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podľa § 9a písm. e) odpredaj časti 
pozemku v prípade hodného osobitného zreteľa. (jednohlasne) 
 
UZNESENIE číslo 416/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  odpredaj pozemkov za cenu 8,29€/m2. 
(jednohlasne)  
 
9) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 43 v k.ú. Dolné Bzince 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na odkúpenie časti pozemku parc.č. 43 v k.ú. Dolné 
Bzince  pre Silviu Podhradskú, bytom Bzince pod Javorinou s.č. 30. 
UZNESENIE číslo 417/2009 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou neschvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 43 
v k.ú. Dolné Bzince a schvaľuje nájom časti pozemku parc.č. 43 v k.ú. Dolné Bzince za cenu 10,00 
€/ročne. ( 1 sa zdržal hlasovania) 
 
10) Rekonštrukcia VZ Podvišňové, vyhlásenie pásiem hygienickej ochrany VZ 
Starosta obce informoval OZ o požiadavke RNDr. Dovinu na uhradenie doplnku k návrhu pásiem 
vodárenských zdrojov Podvišňové a Hrušové v sume 660,00 €.Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 418/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  neuznať požadované náklady  
(jednohlasne) 
 
11) Lokalita B 1 – preriešenie komunikácií s SPF 
Zástupkyňa starosta obce Ing. Evka Gregušová  predniesla informáciu poslancom OZ  o možnosti 
riešenia získania miestnych komunikácií bezodplatným prevodom od SPF .  Potrebné je k tomu 
vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Zároveň Ing. Evka Gregušová  
predstavila aj cenovú ponuku projektanta na spracovanie projektu pre územné rozhodnutie od p. 
Plocháňa vo výške 4250,00 €. Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 419/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie prípravu podkladov na získanie 
miestnych komunikácií  od SPF  v lokalite  B1. (jednohlasne) 
 
12) Postupná výmena okien na obecných budovách s ich možnosťou postupného splácania 
Starosta obce  predniesol prítomným poslancom  OZ návrh  na postupnú výmenu okien na obecných 
budovách s možnosťou ich postupného splácania. Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 420/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou prerokovalo návrh postupnej výmeny okien na 
obecných budovách  a  prípravu VO na výber  dodávateľa okien. (jednohlasne) 
 
UZNESENIE číslo 421/2009 
Schválenie komisie VO pre výber dodávateľa a výmenu okien: kontrolór obce – Ing. Branislav Valo, 
Miroslav Švok, Ján Nociar, Igor Gulán, Ing. Evka Gregušová. Zadanie na predmet obstarávania 
pripraví prednostka. (jednohlasne) 
 
13) Informácia o zmene zákona o majetku obcí 
Prednostka úradu informovala  prítomných poslancov o zmene zákona o majetku obcí s tým, aby 
znalecké posudky pre nás spracovávala  Ing. Eva Seifertová. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 423/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  a súhlasí s tým, aby znalecké 
posudky pre obec spracovávala Ing. Eva Seifertová.  (jednohlasne). 
 
14) Informácia o činnosti komisie verejného poriadku a životného prostredia, kultúrnej komisie 
a sociálnej komisie 
Starosta obce požiadal predsedov komisie verejného poriadku a životného prostredia, kultúrnej 
a sociálnej komisie, aby poslancov OZ informovali o činnostiach komisií p. Nociara a p. Ing. A. 
Stachová. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 424/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu o činnostiach komisií 
verejného poriadku a životného prostredia, kultúrnej komisie a sociálnej komisie (jednohlasne). 
 
15) Schválenie poplatku za uskladnenie odpadu na ČOV ( návrh 1€/m3) 
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Starosta obce predniesol návrh na schválenie poplatku za uskladnenie odpadu na  ČOV  pre cudzích, 
fyzické a právnické osoby  za navrhnutú cenu 1€/m3 a bez poplatku pre občanov Bziniec pod 
Javorinou. 
UZNESENIE číslo 425/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje cenu 1€/m3  za uskladnenie ČOV  pre 
cudzích, fyzické a právnické osoby  za a bez poplatku pre občanov Bziniec pod Javorinou. 
 (jednohlasne) 
 
 
 
16) Prevádzka vodovodu a kanalizácie - doplnený 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zákone č. 394/2009, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, kde sú zakotvené  termíny na zabezpečenie 
odkanalizovania a zabezpečenie prevádzkovateľa na vodovod a kanalizáciu. Oprávnenou osobou  
môže byť p. Ing. Bohuslav Babál pre vodovod. 
UZNESENIE číslo 426/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie  na vedomie informáciu o zmene a doplnení 
zák.č. 394/2009. (jednohlasne) 
 
17) Žiadosť o prenájom priestoru - doplnený 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Ivety Kačanyovej, bytom Bzince pod Javorinou s.č. 
309 na poskytnutie priestorov na vyhotovenie chránenej dielne k predaju hračiek a bižutérie. Po 
diskusii poslancov: 
UZNESENIE číslo 427/2009 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  žiadosť Ivety Kačanyovej, bytom Bzince pod Javorinou s.č. 309 
o prenájom priestorov na vytvorenie chránenej dielne k predaju hračiek a bižutérie za cenu 
13,95€/m2/rok + energie. (jednohlasne) 
 
Rôzne:  
18) Stretnutie s občanmi v Bzinciach pod Javorinou 
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutí s občanmi v Bzinciach pod Javorinou. 
UZNESENIE číslo 428/2009 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informáciu. (jednohlasne) 
 
19) Návrhy na ocenenie ľudí činnosti v danom roku  2009 
Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby porozmýšľali o návrhoch na ocenenie činnosti za rok 2009. 
UZNESENIE číslo 429/2009 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  
(jednohlasne) 
 
20) Žiadosť o zníženie poplatku za odobranú vodu - doplnený 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti o odpustenie poplatku za odobranú vodu.  
UZNESENIE číslo 430/2009 
Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje  zníženie poplatku za odobranú vodu. (jednohlasne) 
 
21)  Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  parc.č. 465/2 v k.ú. Horné Bzince  
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na odkúpenie časti pozemku parc.č. 465/2 v k.ú. Horné 
Bzince   pre Ing. Milana Hložku, bytom Bzince pod Javorinou s.č. 496. 
UZNESENIE číslo 431/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podľa § 9a písm. e) odpredaj časti 
pozemku v prípade hodného osobitného zreteľa. (jednohlasne) 
 
UZNESENIE číslo 432/2009 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj časti pozemku za cenu 10,00 €., 
žiadateľ je povinný vypracovať GPL a znalecký posudok. (jednohlasne)  
 
22)  Schválenie  úveru 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na žiadosť o úver tzv. superlinka na financovanie 
investičných potrieb a refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti z DEXIA banky Slovensko vo 
výške 16.600,- €. Po diskusii poslancov bolo vynesené 
UZNESENIE číslo 433/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje úver z DEXIA banky Slovensko vo 
výške 16.600,- € (jednohlasne) 
 
23)  Poverenie vykonávaním preventívnej požiarnej kontroly 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na Poverenie vykonávaním preventívnej požiarnej 
kontroly 
Po diskusii poslancov bolo vynesené 
UZNESENIE číslo 434/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje vedúcich a členov kontrolných skupín 
podľa ustanovenia § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 
Zoznam členov v prílohe zápisnice. (jednohlasne) 
 
24) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.08.2009. 
UZNESENIE číslo 435/2009  
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o svojich aktivitách 
a akciách organizovaných obecným úradom od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 26.08.2009. 
(jednohlasne) 
 
25) Zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Gregušová informovala poslancov OZ o potrebe rekonštrukcie 
VZ Podvišňové . 
 
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: 
 

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

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


