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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 25.08.2011  
o 16,00 h v zasadačke obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

Poslanci OZ :        Ostatní prítomní:  
Ing. Eva Gregušová                 Ing. Branislav Valo 
Ing. Pavol Podhradský                   Ing. Gabriela Čiadová 
Ján Chorvát                  Janka Kuhajdová 
Rastislav Klimo                                                                                 Eva Harmadyová 
Mgr. Jana Majtásová                 Eva – Jana Harmadyová 
Tomáš Miko                  
Pavel Hložka 
Ján Nociar 
Peter Stacho 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Mgr. Jana Majtásová a p. Ján Chorvát 
 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Schválenie programu OZ 
2) Sľub poslanca nastupujúceho za poslanca, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ 
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
4) Schválenie prenájmu nebytových priestorov v hospodárskej časti MŠ pre p. Zuzanu Hučkovú 

a p. Bušovú 
5) Správa auditora za rok 2010  
6) Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2011 
7) Predaj časti pozemku pri požiarnej zbrojnici v Cetune parc.č. 4123/3 – zrušený 
8) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
9) Žiadosť o poskytnutie bankového úveru v zmysle úpravy rozpočtu na rok 2011 
10) Prevádzkovanie vodovodu 
11) Návrh smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Bzince pod Javorinou 
12) Rekonštrukcia MŠ 
13) Organizačné zabezpečenie Dní obce 
14) Hodnotiaca správ ZŠ za šk. rok 2010/2011 
15) Rekonštrukcia centra obce  - informácia 
16) Rekonštrukcia STL rozvodov plynu v obci   - informácia 
17) Štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia 
18) Informácia o činností komisií 
Rôzne 
19) Prevádzka zberného dvor 
20) Informácia o realizácii projektu rekonštrukcie školy, multifunkčného ihriska v Hrušovom 
21) Informácia o mikroprojektoch v rámci spolupráce s Českou republikou 
22) Informácia o akciách počas mesiacov jún - august 
23) Informácia o činnosti starostu 
24) Diskusia 
25) Záver 

 
1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ  program OZ. 
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UZNESENIE číslo 72/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice. 
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav 
Klimo) 
 
2) Sľub poslanca nastupujúceho za poslanca, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ. 
Starosta obce oboznámil poslancom OZ, že p. Mgr. Ľubica Sameková sa vydala mandátu poslanca OZ 
a na jej miesto ako ďalší v poradí  v súlade  s § 51 ods. 2 zák. č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov náhradník, ktorým je p. Rastislav Klimo, ktorý zároveň 
zložil sľub poslanca OZ. 
 
Zmena poradia bodov programu 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zmenu poradia bodov programu OZ. 
UZNESENIE číslo 73/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zmenu poradia bodov programu OZ  
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav 
Klimo) 
 
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ č.55, 61,62, 64, 65  a 66  na základe  zápisnice 
napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 25.05.2011. 
 
2) Správa auditora za rok 2010 
Prednostka obecného úradu predložila správu auditora za rok 2010. 
UZNESENIE číslo 74/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu auditora za rok 2010.  
 
4) Schválenie prenájmu nebytových priestorov v hospodárskej časti  MŠ pre p. Zuzanu Hučkovú   
    a p. Bušovú 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Hučkovej a p. Bušovej o predĺženie nájomných 
zmlúv nebytových priestorov v hospodárskej časti MŠ, kde majú svoje prevádzky. Obdive 
podnikateľky si plnia včas svoje záväzky voči obci a takýchto podnikateľov, ktorí si riadne plnia svoje 
povinnosti voči obci a je v záujme obce si udržať. 
UZNESENIE číslo 75/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje predĺženie prenájmu nebytových 
priestorov v hospodárskej časti MŠ pre p. Hučkovú a p. Bušovú.  
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav 
Klimo) 
 
5) Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2011 
Starosta obce dal slovo HK, aby predniesol plnenie rozpočtu. P. poslanec Ing. Podhradský upozornil 
na potrebu zníženia energetickej náročnosti Knižnice. P. poslanec Miko navrhol, že preverí cenu tlač 
BCH u iných firiem. Po diskusii poslancov obecného zastupiteľstva bolo vynesené nasledovné: 
UZNESENIE číslo 76/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie plnenie rozpočtu a ukladá  
starostovi obce z dôvodu zníženia výdavkov obecného rozpočtu nasledovné: 

1. preveriť cenu tlače BCH 
2. zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti Knižnice 
3. stanoviť pravidlá pre požívania súkromných vozidiel na služobné účely  
4. upozorniť neplatičov: firma SALVIA VITANOVAE a MUDr. Dovalová, že  ak do 30.09.2011 

neuhradia záväzky voči obci,  bude im daná výpoveď z nájmu od 01.10.2011 v zmysle platnej 
nájomnej zmluvy. 

(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav 
Klimo) 
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6) Správa HK č. 6 
Starosta obce dal slovo HK p. Ing. Branislavovi Valovi, ktorý predniesol Záznam o výsledku finančnej 
kontroly č. 6/2011 – finančná kontrola platenia daní z nehnuteľností. Touto kontrolou je spracovaný 
prehľad o výbere daní z nehnuteľnosti za uvedené obdobie. Sú uvedené a špecifikované všetky 
nezaplatené čiastky dane FO a PO v obci. V tejto oblasti v súčasnosti i do budúcnosti bude stálym 
problémom daňové priznanie pri pozemkoch a to pri vyčleňovaní pozemkov z PD. S daňovými 
priznaniami treba nepretržite pracovať ak, aby prípadné zistené odchýlky so skutočnosťou boli čo 
najskôr odstránené. 
 
HK doporučuje obecnému zastupiteľstvu: 

- prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených odchýliek v daňových priznaniach a spôsob 
vymáhania nedoplatkov 

- HK konštatuje, že daňové priznania a evidencia výberu daní je spracovávaná pomocou 
počítača, čo zjednodušuje následnú prácu v získaní kvalitných údajov o stave v tejto oblasti 
ako i prácu pri výbere daní 

- vo vedení finančných záznamov nezistil HK žiadne nezrovnalosti 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 77/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Správu HK č.6/2011. 
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Tomáš Miko, Rastislav 
Klimo) 
 
7) Návrh plánu činnosti HK na druhý polrok 2011 
HK predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011:  
8/2011 – Finančná kontrola platenia daní z nehnuteľnosti 
10/2011 – Informácia z porovnávania vybraných daňových priznaní právnických osôb s príslušnými  
                listami vlastníctva 
10/2011 – Kontrola hospodárenia s vozidlami OÚ Škoda Fábia a Wolkswagen v roku 2010 
11/2011 – Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce pre rok 2010 
11/2011 – Kontrola stavu pokladnice v 9 a 11 mesiaci 2011 
UZNESENIE číslo 78/2011 
OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.porok 2011 
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo, 
zdržal sa:  Tomáš Miko ) 
 
8) Predaj časti pozemku pri požiarnej zbrojnici v Cetune parc.č. 4123/3 – zrušený 
 
9) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
Starosta obce informoval poslancov OZ o prevádzke RZ Hrubá Strana. 
 
10) Žiadosť o poskytnutie bankového úveru v zmysle úpravy rozpočtu na rok 2011. 
Starosta obce informoval poslancov OZ o podmienkach poskytnutia bankového úveru, oslovil VÚB, 
DEXIA Banka a Rozvojová a záručná banka s tým, že najvýhodnejšie podmienky má pre nás 
Rozvojová a záručná banka 
 UZNESENIE číslo 79/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poskytnutie úveru Záručnej a rozvojovej 
banky na  výšku 175 000,- € v zmysle predloženej ponuky. 
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo,   
Tomáš Miko ) 
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11) Prevádzkovanie vodovodu 
Starosta obce informoval o stretnutí s riaditeľom spoločnosti PreVak p. Mgr. Škriečkom, ktorý 
skonštatoval, že ich spoločnosť nebude mať záujem o prevádzkovanie nášho vodovodu a starosta obce 
chce vstúpiť do rokovania s TVS o prevádzkovaní vodovodu. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 80/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí s tým, aby starosta obce vstúpil do 
rokovania s firmou TVS o prevádzkovaní verejného vodovodu v termíne od 01.01.2012. 
(za:  Ján Chorvát,  Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Majtásová, Rastislav Klimo,  
Tomáš Miko ) 
 
12) Rekonštrukcia MŠ 
Starosta obce informoval OZ o pripravovaných výzvach na zníženie energetickej náročnosti obecných 
budov a stave spracovania projektovej dokumentácie na budovu  MŠ. 
 
13) Hodnotiaca správa ZŠ za šk. rok 2010/2011 
Starosta obce dal slovo riaditeľovi školy p. Mgr. Martinovi Samekovi, ktorý predložil OZ Hodnotiacu 
správu ZŠ. P. poslanec Ing. Podhradský informoval OZ o tom, že bude vytvorený nový krúžok 
Mladých požiarnikov a pripraviť ich na hasičskú súťaž Plameň. 
UZNESENIE číslo 81/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o Hodnotiacej správe 
ZŠ za rok 2010. 
 
14) Organizačné zabezpečenie Dní obce 
Starosta obce informoval poslancov OZ o organizačnom zabezpečení Dní Obce, ktoré sa budú konať 
v dňoch 2. a 3. 9.2011 v zmysle schváleného organizačného zabezpečenia. 
 
15) Rekonštrukcia centra obce - informácia 
Starosta obce informoval OZ o stave príprav na Rekonštrukciu centra obce, ukončené je verejné 
obstarávanie, úspešnou sa stala firma Keraming a.s., s prácami sa začne po podpise Dodatku k zmluve 
o NFP. 
 
16) Rekonštrukcia STL rozvodov plynu v obci - informácia 
Starosta obce informoval  poslancov OZ o postupe prípravy Rekonštrukcie STL rozvodov plynu 
v obci, je v štádiu vybavovania stavebného povolenia. 
 
17) Štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia  
Starosta obce dal slovo predsedovi komisie verejného poriadku a životného poriadku p. Ing. 
Podhradskému, ktorý informoval o pripravenom štatúte komisie verejného poriadku a životného 
prostredia.  
UZNESENIE číslo 82/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o pripravenom štatúte 
komisie verejného poriadku a životného prostredia. 
 
18) Informácie o činnosti komisií 
Starosta obce dal slovo predsedovi sociálnej komisie p. Hložkovi, ktorý informoval o činnosti 
sociálnej komisii umiestnenie p. Štúrovej, p. Turana a p. Kedrovej a predsedovi komisie verejného 
poriadku a životného prostredia predvolaný bol p.Súpek, p. Čamek, p. Ilenčík, dlžná čiastka p. Zicha. 
UZNESENIE číslo 83/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o činností komisií pri 
OZ. 
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Rôzne: 
 
19) Prevádzka zberného dvora - informácia 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s tým, že zberný  dvor nebude počas zimných mesiacov 
prevádzkovaný. 
 
20) Informácia o realizácii projektu rekonštrukcie školy, multifunk čného ihriska v Hrušovom 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so stavom projektov rekonštrukcie ZŠ a multifunkčného 
ihriska v Hrušovom. 
 
21) Informácia o mikroprojektoch v rámci spolupráce s Českou republikou 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s možnosťou zapojenia sa do mikroprojektov v rámci 
vzájomnej spolupráce s Českou republikou. 
 
22) Informácia o akciách, ktoré sa uskutočnili počas mesiacov jún až august 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ  s výsledkami akcií, ktoré boli organizované 
obecným úradom počas letných mesiacov- 
 
23) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2011. 
 
 

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: 
 

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

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


