Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 22.08.2012
o 16,00 h v zasadačke obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou
Prítomní:
Ing. Pavel Bahník – starosta
Poslanci OZ :

Ostatní prítomní:
Ing. Branislav Valo
Janka Kuhajdová
Eva Harmadyová
Eva – Jana Harmadyová

Ing. Pavol Podhradský
Ján Chorvát
Rastislav Klimo
Mgr. Jana Bilová Majtásová
Tomáš Miko
Pavel Hložka
Peter Stacho
Ospravedlnená:
Ing. Eva Gregušová

Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ján Nociar a p. Pavel Hložka
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2. Udelenie Čestného občianstva prof. Igorovi Kissovi v zmysle § 37 ods. 1 Štatútu obce
Bzince pod Javorinou
3. Správy HK
4. VZN – prevádzkový poriadok viacúčelových ihrísk
5. Plnenie rozpočtu za 1. – 7. mesiac 2012
6. Odpredaj nehnuteľného majetku obce: Požiarna zbrojnica v Cetune, časti pozemkov
parc.č. 1822 a 1823 v k.ú. Dolné Bzince, pozemok parc.č. 247/16, 247/17, 247/18,
247/19 v k.ú. Dolné Bzince
7. Odpredaj hnuteľného majetku obce – osobné motorové vozidlo NIVA
8. Hodnotiaca správa ZŠ za šk. rok 2011/2012
9. 68. výročie SNP, kladenie vencov k pamätníku v obci
10. Žiadosť o sponzorskú finančnú podporu pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu
telesne postihnutých, Nové Mesto nad Váhom
11. Informácie z činností komisií OZ
12. OZ Dní obce – 675. výročie prvej písomnej zmienky v obci
Rôzne:
1.
2.
3.
4.

Informácia o likvidácii vodomerov
Informácia o činnosti starostu
Diskusia
Záver

1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice.
Starostu obce predniesol prítomným poslancom OZ program OZ a overovateľov zápisnice p. Jána
Nociara a p. Pavla Hložku.
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Uznesenie číslo 160/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Peter Stacho, Ján Nociar,
Tomáš Miko, Ján Chorvát)
2) Schválenie zmien programu OZ.
Starostu obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh na zmenu poradia bodov v programe OZ
a doplnenie programu o žiadosť p. Valovej a p. Tvarúžka.
Uznesenie číslo 161/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zmeny v programe OZ a doplnenie
bodov v programe OZ.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Peter Stacho, Ján Nociar,
Tomáš Miko, Ján Chorvát)
P. Valová dala návrh na vypracovanie VZN o chove a držaní hospodárskych zvierat. Návrh VZN
pripraví komisia verejného poriadku a životného prostredia na decembrové OZ. p. starosta pohovorí s
p. Poláčkom o postupe pri likvidácii kôz.
3) Hodnotiaca správa ZŠ za šk. rok 2011/2012
Starosta obce dal slovo p. riaditeľovi ZŠ Mgr. Martinovi Samekovi, ktorý informoval OZ o hodnotení
žiakov ZŠ a dosiahnutých výsledkoch ZŠ za šk. rok 2011/2012.
P. poslanec Ing. Podhradský doplnil p. riaditeľa školy so závermi s Rady školy a informoval poslancov
OZ, že je potrebné prekontrolovať izolácie na streche MŠ, boli vymenené 1 dvere a 1 okno, rozšírenie
MŠ, návrh na zvýšenie školného z 10,00 EUR na 11,00 EUR. P. poslankyňa Mgr. Bilová Majtásová,
sa p. riaditeľa ZŠ pýtala na to ako je zabezpečená výučba cudzích jazykov.
Uznesenie číslo 162/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie hodnotiacu správu ZŠ za šk. rok
2011/2012. Komisie OZ prerokujú návrh predsedu Rady školy na zvýšenie školného v MŠ do
nasledujúceho OZ.
4) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia.
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 22.08.2012.
P. riaditeľ základnej školy predložil poslancom OZ informáciu o prenájme telocvične fyzickým
a právnickým osobám, p. riaditeľ navrhol sumu 7,00 EUR na 1 hodinu, p. poslanec Ing. Podhradský
predseda Rady školy predložil návrh Rady školy a to vo výške 5,00 EUR na 1 hodinu.
Komisie pripravia na nasledujúce OZ návrhy riešenia prenájmu telocvične.
Uznesenie číslo 162/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie zápisnicu OZ s pripomienkami.
5) Udelenie Čestného občianstva prof. Igorovi Kissovi v zmysle § 37 ods. 1 Štatútu obce Bzince
pod Javorinou
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh na udelenie Čestného občianstva prof.
Igorovi Kissovi v zmysle § 37 ods. 1 Štatútu obce Bzince pod Javorinou pri príležitosti jeho 80 – tych
narodenín za šírenie dobrého mena obce a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými
výkonmi.
P. poslanec Ing. Podhradský predniesol návrh na udelenie Pamätných listov resp. Ďakovných listov
bývalým starostom obce a to: Ing. Kovačovicovi a p. Mrázikovi a p. učiteľke p. Mgr. Šupákovej.
Uznesenie číslo 163/2012
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje udelenie Čestného občianstva prof.
Igorovi Kissovi pri príležitosti jeho 80 – tých narodenín za šírenie dobrého mena obce a za obohatenie
ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Peter Stacho, Ján Nociar,
Tomáš Miko, Ján Chorvát, Rastislav Klimo)
6) Správy HK.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ Záznam o výsledku finančnej kontroly č. 5/2012
– Kontrola finančných príjmov a výdavkov za vodu za rok 2011. Touto správou z kontroly o dodávke
pitnej vody občanom a jej hospodársky výsledok za rok 2011 môžeme považovať za uzatvorenie
kapitoly, kde prevádzku s dodávkou vody a stočného realizovala obec , pričom vodu sme nakupovali
z TVS, a.s., Trenčín. Od 01.02.2012 prevádzku vodovodu a ČOV v obci realizuje na základe
uzatvorenej zmluvy s TVS a.s.. V nasledujúcich obdobiach bude obec riešiť len dodávku pitnej vody
zo zdroja Podvišňové, časť obce Hrubá Strana. Z predloženého materiálu je vidieť, že straty vody za
rok 2011 sa zvýšili, teda odovzdanie miestneho vodovodu prevádzkovateľovi TVS a.s., bolo správnym
riešením. Úlohou OcÚ teraz je vymôcť všetky evidované nedoplatky za vodu a stočné od príslušných
odberateľov – občanov. Prekontrolované účtovné doklady sú v súlade s príslušnými normami
o účtovníctve.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať úlohu:
- 1x za mesiac hlásiť v miestnom rozhlase o poplatkoch za vodu
- osobná návšteva poslancov podľa volebného obvodu neplatičov s väčšou čiastkou EUR
- u dlhodobých neplatičov za dodanú vodu uvažovať o vymáhaní tejto pohľadávky súdnou
cestou
OZ navrhuje riešiť nedoplatky právnických a fyzických osôb exekučnou cestou.
Uznesenie číslo 164/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Záznam o výsledku finančnej
kontroly č. 5/2012 – Kontrola finančných príjmov a výdavkov za vodu za rok 2011 a doporučuje
starostovi obce riešiť všetky pohľadávky exekučnou cestou.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ Záznam o výsledku finančnej kontroly č. 6/2012 –
Finančná kontrola platenia daní z nehnuteľností do konca roku 2011. Touto kontrolu je spracovaný
prehľad o výbere daní z nehnuteľností za rok 2011,nedoplatky za predchádzajúce obdobia a za rok
2012. V správe sú uvedené a špecifikované všetky nezaplatené čiastky dane FO a PO v obci. Zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady – zákon č. 582/2004 Z.z. – úplné
znenie, § 21 hovorí: „Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Zákon o správe daní č.
263/2009 Z.z. v § 88 a ďalších určuje spôsob exekučného vymáhania nezaplatených daní.
HK doporučuje obecnému zastupiteľstvu:
- prijať účinné opatrenia na spôsob vymáhania nedoplatkov ( napr. účasť poslancov pri
vymáhaní podľa volebného obvodu, uplatniť súdne vymáhanie)
- vo vedení finančných záznamov nezistil HK žiadne nezrovnalosti
Uznesenie číslo 165/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie Záznam o výsledku finančnej
kontroly č. 6/2012 – Finančná kontrola platenia daní z nehnuteľností do konca roku 2011
a doporučuje starostovi obce riešiť vymáhanie pohľadávok právnických osôb exekučnou cestou.
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012.
Uznesenie číslo 166/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012
7) Plnenie rozpočtu za 1. – 7. mesiac 2012
Starosta obce predložil poslancom OZ plnenie rozpočtu za obdobie 1.-7. mesiac 2012.
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Uznesenie číslo 167/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1.-7. mesiac
2012
8) MAS – projekt Tržnica Bzince pod Javorinou
Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní projektu cez MAS na Tržnicu Bzince pod Javorinou.
9) Odpredaj nehnuteľného majetku obce: Požiarna zbrojnica v Cetune, časti pozemkov parc.č.
1822 a 1823 v k.ú. Dolné Bzince, pozemok parc.č. 247/16, 247/17, 247/18, 247/19 v k.ú. Dolné
Bzince
Starosta obce dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá informovala poslancov OZ o priebehu
verejných obchodných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku obce a to: Požiarnej zbrojnice a
časti pozemkov parc.č. 1822 a 1823 v k.ú. Dolné Bzince, pozemok parc.č. 247/16, 247/17, 247/18,
247/19 v k.ú. Dolné Bzince.
Uznesenie číslo 168/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj pozemku za 6,00 EUR/m2
a musí mať vybavené stavebné povolenie do 2 rokov odo dňa povolenia vkladu do katastra
nehnuteľností.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Peter Stacho, Ján Nociar, Tomáš Miko, Ján Chorvát,
Rastislav Klimo, Mgr. Majtásová Bilová)
Uznesenie číslo 169/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj požiarnej zbrojnice za
25.000,00 EUR
Podhradský, Peter Stacho, Ján Nociar, Tomáš Miko, Ján Chorvát, Rastislav Klimo, Mgr. Majtásová
Bilová)
Uznesenie číslo 170/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj pozemkov parc.č. 247/16,
247/17, 247/18, 247/19 v k.ú. Dolné Bzince 4,00 EUR/m2
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Peter Stacho, Ján Nociar, Tomáš Miko, Ján Chorvát,
Rastislav Klimo, zdržal sa : Mgr. Majtásová Bilová)
10) Odpredaj hnuteľného majetku obce – osobné motorové vozidlo NIVA
Starosta obce predniesol návrh na odpredaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo NIVA
v súlade s ustanovenia zákona č.138/1991 Zb.o nakladaní s majetkom obce v znení neskorších
predpisov verejnou obchodnou súťažou.
Uznesenie číslo 171/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku – osobné
motorové vozidlo NIVA v súlade s ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce
v znení neskorších predpisov verejnou obchodnou súťažou.
(za: Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Peter Stacho, Tomáš Miko,
Ján Chorvát, proti: p. Rastislav Klimo)
11) 68. výročie SNP, kladenie vencov k pamätníku v obci.
Starosta obce informoval o tom, že si pripomíname 68.výročie SNP kladením vencov.
12) Žiadosť o sponzorskú finančnú podporu pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu
telesne postihnutých, Nové Mesto nad Váhom
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o sponzorskú finančnú podporu pre Základnú
organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých, Nové Mesto nad Váhom.
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Uznesenie číslo 172/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje sponzorskú finančnú podporu pre
Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých vo výške 50,00 EUR.
(za: Pavel Hložka, Mgr. Jana Bilová Majtásová, Peter Stacho, Tomáš Miko, proti: Klimo, zdržal sa:
Chorvát a Podhradský)
14) Informácie z činností komisií OZ
Starosta obce dala slovo predsedom komisií pri OZ, ktorí informovali o činnosti svojich komisií.
15) OZ Dní obce – 675. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Starosta obce informoval o prebiehajúcich prípravách na Dní obce – 675. výročie prvej písomnej
zmienky v obci a dal slovo p. Janke Kuhajdovej, ktorá poslancov OZ informovala o pripravenom
kultúrnom programe na obidva dni.
Rôzne:
1. Informácia o likvidácii vodomerov
Starosta obce informoval poslancov OZ o likvidácii vodomerov, občania si mohli vodomer zobrať do
určitého termínu a potom boli zlikvidované, odovzdané do zberu a finančné prostriedky budú použité
na spolufinancovanie Dní obce.
2. Informácia o činnosti starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ.
3. Diskusia
P. poslanec p. Ing. Podhradský navrhol:
- spracovať nové poistky na obecné vozidlá – materiál predloží rôznym poisťovniam na trhu,
- zriadenie posilovne, potrebné je vytipovať vhodné priestory – prevádzková budova MŠ.P. Ing.
Podhradský pripraví návrh riešenia.
P. Ing. Podhradský dal poslanecký návrh na spracovanie zmeny územného plánu a zriadenie
stavebného obvodu v časti Oholín. Stavebná komisia pripraví návrh riešenia.
P. poslanec Ing. Podhradský dal návrh na zvýšenie poplatku za psa na 10,00 EUR.
P. poslanec Ing. Podhradský dal návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností z dôvodu nestarania sa
občanov o nehnuteľnosti, predovšetkým staré domy a takisto opustené pozemky zarastené burinou.
Príjmy z pohrebníctva účelovo viazať na úpravu cintorínov a domu smútku.
Pokračovať v znižovaní energetickej náročnosti obecných budov.
Navrhuje OZ zaoberať sa ponukami na zabezpečenie kamerového systému v obci na nasledujúcom
zasadnutí OZ.
Rekreačné zariadenie Hrubá Strana – p. Ing. Podhradský by si zobral na starosti prevádzku RZ.
Je potrebné osloviť Povodie Váhu, aby zábradlie okolo potoka, ktoré je veľmi poškodené, opravili
a zabezpečili ich náter.
Starosta obce ako zriaďovateľ musí vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy na začiatku októbra
v regionálnej tlači.
Informácia o výmene okien na obecnom úrade a MŠ.
Výmenu sietí na viacúčelovom ihrisku – siete zabezpečí p. poslanec Rastislav Klimo.
P. poslanec Tomáš Miko informoval prítomných o pripravovanej akcii : Ukončenie leta v Cetune.
P. poslanec Rastislav Klimo požiadal o poskytnutie finančných prostriedkov pre PŠK.
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GAS - MET s.r.o., predložil cenovú ponuku na vyspravenie krytov vozov. po prekopoch
asfaltobetónom hr. 70 mm cca 600 m2 polovička jazdného pruhu, cena 15,80 EUR/m2

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:
...............................................

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