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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 08.09.2010  
o 16,00 h v zasadačke OÚ. 

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. Mgr. Sameková a p. Mgr. Šupáková 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Informácia o povodniach 
3) Finančná zbierka na pomoc obciam postihnutým povodňami 
4) Oprava komunikácii po povodniach - doplnený 
5) Správa HK – finančná kontrola platenia daní z nehnuteľností za rok 2009 
6) Návrh plánu práce HK na druhý polrok 2010 
7) OZ Dní Obce Bzince pod Javorinou – plnenie úloh 
8) OZ realizácie projektu „Športom k priateľstvu“ 
9) Realizácia projektov „Rekonštrukcia školy“ a „Regenerácia centra obce“ 
10) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
11) Žiadosť o riešenie ohrozenia pred RD s.č. 252 – p. Ondrejičková  
12) Zámena časti pozemku p.č. 271 k.ú. Dolné Bzince so ŚVP š.p. 
13) Požiar domu Jána Pašku – žiadosť o pomoc - doplnený 
14)  Schválenie úveru na úpravu centra obce - doplnený 
15) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií - doplnený 
16) Rôzne 

• Obhliadka cesty okolo požiarnej zbrojnice, u Slávikov  
• OZ otvorenia multifunkčného ihriska v Cetune 
• OZ súťaže v parkúrovom skákaní a posedenia pri country hudbe v Cetune 
• Ponuka železničných podvalov - doplnený 
• Informácia o činnosti starostu obce 

17) Diskusia 
18) Záver 

 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ. 
UZNESENIE číslo 550/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ.  (jednohlasne) 
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1) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 16.06.2010. 
UZNESENIE číslo 551/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 16.06.2010. (jednohlasne) 
 
2) Kontrola uznesení z mimoriadneho zasadnutia 
 Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na mimoriadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva  konaného dňa 27.08.2010. 
UZNESENIE číslo 552/2010   
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 27.08.2010. 
 
3) Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v zmysle § 9 zák.č.346/1990 Z.z.  
Starosta obce navrhol poslancom OZ vytvorenie 3 volebných obvodov: č.1 -Bzince 5 poslancov, č. 3 -
Vrzávka a Cetuna 2 poslanci, č. 2 - Hrušové a Hrubá Strana 2 poslanci.   
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 553/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí s určením takto navrhnutých  volebných 
obvodov a počtom poslancov v obci v zmysle § 9 zák.č.346/1990 Z.z.. 
(jednohlasne) 
 
4) Záverečný účet obce za rok 2009 a Správa HK k Záverečnému účtu. 
Starosta obce dal slovo HK obce, aby informoval OZ so Záverečným účtom obce za rok 2009, so 
svojím stanoviskom k záverečným účtom obce za rok 2009 a so Správou nezávislého audítora. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 554/2010č 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Záverečný účet obce Bzince pod 
Javorinou a celoročné hospodárenie bez výhrad. (jednohlasne) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2009 nasledovne: 

- schodok kapitálového a finančného rozpočtu vo výške – 17997 € bude pokrytý z prebytku 
bežných príjmov 

- prebytok rozpočtu vo výške 65 269 € bude použitý v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov: 
- 100 % bude prevedených do rezervného fondu, z toho 10 % ako povinný minimálny prídel 
z prebytku hospodárenia a 90% bude použitých na úhradu bežných a kapitálových výdavkov 
v budúcich obdobiach  (jednohlasne) 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému 
účtu obce Bzince pod Javorinou za rok 2009. (jednohlasne) 
 
5) Oprava strechy ma MŠ 
Starosta obce informoval poslancov OZ s havarijným stavom strechy na MŠ, ktorá bola niekoľkokrát 
opravovaná a bola uplatňovaná reklamácia. Zástupkyňa starostu obce navrhla, aby starosta obce 
urýchlene zabezpečil čiastočnú opravu strechy poprípade osloviť klampiara a dal vypracovať cenové 
ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie. 
UZNESENIE číslo 555/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá starostovi obce  zabezpečiť čiastočnú 
opravu strechy a dať vypracovať cenové ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie. 
(jednohlasne) 
 



3 

 

6) Čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2010 
Starosta obce dal slovo HK, aby informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu za rok 2010 
k 31.07.2010. 
UZNESENIE číslo 556/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
k 31.07.2010.    
 
7) Správa HK č.6 
HK predniesol správu o finančnej kontrole platenia daní z nehnuteľnosti za rok 2009.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 557/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu HK č. 6 – záznam 
o výsledku následnej finančnej kontroly PNS a pohrebníctva (jednohlasne) 
 
8) Zrušenie prenájmu nebytových priestorov p. Ivety Kačányovej k 23.06.2010 
Starosta obce informoval o žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v hospodárskom pavilóne MŠ. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 558/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy nebytových 
priestorov v hospodárskom pavilóne MŠ.  (1 sa zdržal, 6 za) 
 
9) Prenájom nebytových priestorov Jednota COOP 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Jednoty COOP  o prenájom nebytových priestorov 
– predajne, skladu a chodby v hospodárskom pavilóne MŠ a skladu na OÚ. Poslanci OZ navrhli:  
Cena za 1m2 17,-€, energie – podľa spotreby používaných spotrebičov zvýšenú o 15%. 
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 559/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí s prenájmom nebytových priestorov 17,-
€/1m2, cena elektrickej energie bude stanovená na základe štítkovej spotreby používaných spotrebičov 
zvýšená o 15 % a cena  tepelnej energie bude stanovená 25,-€ za 1m2. (jednohlasne) 
 
10) OZ „Dní obce“. 
Starosta obce informoval o priebehu „Dní obce“. 
 
11) Hodnotiaca správa ZŠ za rok 2009/2010 – vypustený. 
 
12) Informácia o realizácii projektu rekonštrukcie školy 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o stave realizácie projektu rekonštrukcie 
základnej školy. 
 
13) Informácia o mikroprojektoch v rámci spolupráce s Českou republikou. 
Starosta obce informoval poslancov OZ o mikroprojektoch v rámci spolupráce s Českou republikou, 
tieto projekty nám neboli schválené, projekt Športom k priateľstvu bol po druhom podaní bol 
vyradený. Partnerská obec Babice finančné prostriedky v rámci mikroprojektov získala a prvá akcia sa 
uskutočnila v rámci „Dní obce“. 
 
13) Žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD s.č.1020  
Starosta obce dal slove prednostke OÚ, ktorá predložila poslancom OZ žiadosť p. Pavlovičovej 
o odkúpenie časti parcely 1048/2, 1242/1 a 856 v k.ú. Hrušové, ktoré sa nachádzajú pri RD s.č. 1020. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 560/2010 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou odporúča SK posúdiť stav odkupovaných 
nehnuteľností miestnym zisťovaním a zabezpečiť zachovanie prístupu pre ďalšie poyemky. 
(jednohlasne) 
 
14) Výmena kotlov v budove bývalej MŠ Cetuna 
Starosta obce predložil poslancom OZ so žiadosťou p. Kováča o zabezpečenie výmeny kotlov 
v budove bývalej MŠ Cetuna, zároveň predkladá cenovú ponuku s tým, že by výmenu kotlov zaplatil 
a táto bude započítaná do nájmu. Obec zabezpečí výberové konanie v zmysle zák.č. 25/2006 Z.z.. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 561/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí s výmenou kotla v bývalej MŠ Cetna s tým, 
že nájomca zaplatí všetky pohľadávky, ktoré má na nájomnom k dnešnému dňu pred započatím prác. 
(jednohlasne) 
 
15) Schválenie superlinky v Dexia banke 
Starostu obce predložil  poslancom OZ na schválenie superlinky v Dexia banke vo výške 20.000,-€. 
UZNESENIE číslo 562/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zriadenie superlinky v Dexia banke vo 
výške 20.000,-€.(jednohlasne) 
 
14) Schválenie inventarizačných komisií 
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh inventarizačných komisií (príloha 
k zápisnici). 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 563/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje inventarizačné komisie podľa 
predloženého návrhu a ukladá p. E. Harmadyovej zabezpečiť  a vykonať inventarizáciu do 30.11.2010, 
pripraviť podklady pre inventarizačné komisie. (jednohlasne). 
 
 
Rôzne:  
16) Informácia o akciách počas leta. 
Starosta obce informoval o akciách, ktoré prebehli počas leta: „Turnaj starých pánov“, Futbalový 
zápas v Babiciach, Boršická svadba,  
 
17) Oslavy 66. výročia SNP 
Starosta obce informoval o priebehu osláv 66. výročia SNP na Cetuni, v Banskej Bystrici, na Rohu. 
 
18) SAD – redukcia spojov. 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o rokovaní na SAD o zrušení spoja o 5,00 h 
v sobotu ráno kvôli malej vyťažiteľnosti spojov. 
 
19) Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová žiadala, aby bol zaplatená projektová dokumentácia pre 
ÚR na komunikáciu a most pri Dolnom cintoríne. 
UZNESENIE číslo 564/2010 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť financovanie vypracovanej projektovej 
dokumentácie pre ÚR na komunikáciu a most. (jednohlasne) 
 
20) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.06.2010. 
UZNESENIE číslo 565/2010  
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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 16.06.2010. (jednohlasne) 
 
 

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: 
 

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

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


