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Z á p i s n i c a 
 
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou 
konanom dňa 27.8. 2014  o 16,30 h v zasadačke Obecného úradu obce  Bzince pod 
Javorinou 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Overovateľmi zápisnice boli určení: P. Stacho, R. Klimo 
 
 
Program: 
 

1. Skončenie mandátu poslanca volebného obvodu Bzince pod Javorinou, 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. Správy hlavného kontrolóra 
4. Informácia o záveroch vládneho auditu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ v Bzinciach pod Javorinou 
5. Hodnotiaca správa ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ za šk. rok 2013/14 
6. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na opravu 
časti vodovodu Cetuna u Slávikov  

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku a zadnej časti budovy Ivana Vidanová 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku AT Považie 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku D. Hargaš 
10. Žiadosť o dlhodobý prenájom/vecné bremeno O. Palcútová 
11. Program odpadového hospodárstva 
12. Nadstavba MŠ – nájomné byty 

 
 
Rôzne: 
 

1. Organizačné zabezpečenie Dňa obce 
2. 70. Výročie SNP 
3. Nadstavba na multikáru 
4. Informácia o činnosti starostu 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
V úvode rokovania, vzhľadom na vzdanie sa poslaneckého mandátu p P. Hložkom  za 
Bzince zložil, v súlade so zákonom stanovenými podmienkami, poslanecký sľub Ing. 
Stanislav Maďar. 
 
Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia a návrh na 
overovateľov zápisnice a to P. Stacha a R. Klimu. 
Za: Ančicová, Gregušová, Chorvát,  Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
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Zdržal sa: -  
 
Uznesenie č. 56/2014 
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. 
 
 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  
Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z posledného zasadnutia. V súvislosti 
s uvažovanou výstavbou vodovodu v miestnej časti Hrušové a nutnosťou spracovania 
projektovej dokumentácie bola daná požiadavka na vykonanie prieskumu trhu na výber 
geodeta. 
 
Uznesenie č. 57/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Za: Ančicová, Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
 
3. Správy hlavného kontrolóra 
Hlavný kontrolór predložil na rokovanie Informáciu HK č. 4/2014 Spotreba energií za 
rok 2013, Záznam o výsledku finančnej kontroly č. 5/2014 Kontrola finančných príjmov 
a výdavkov za vodu a Informáciu HK č. 6/2014 Stav v znižovaní záväzkov obce z roku 
2013 . 
 
Uznesenie č. 58/2014 
OZ berie na vedomie Informáciu HK č. 4/2014 Spotreba energií za rok 2013 a Záznam 
o výsledku finančnej kontroly č. 5/2014 Kontrola finančných príjmov a výdavkov za 
vodu. 
Informácia HK č. 6/2014 Stav v znižovaní záväzkov obce z roku 2013 bude opätovne 
predložená na rokovanie OZ v septembri. 
 
Za: Ančicová, Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
4. Informácia o záveroch vládneho auditu na projekt Rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ v Bzinciach pod Javorinou 
Prednostka úradu informovala o záveroch vládneho auditu č. A584 K3620 projektu 
22110120699 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Bzince pod Javorinou. Zistené 
nedostatky: 
Porušenie povinnosti uhradiť dodávateľovi projektu  účtové doklady do 7 kalendárnych 
dní od pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa, závažnosť nedostatku vysoká, 
Nezaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania v období, s ktorým vecne 
a časovo súhlasí, závažnosť nedostatku nízka. 
Starosta doplnil informáciu, že budú prijaté opatrenia v zmysle odporúčaní záverov 
auditu. 
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Uznesenie č. 59/2014 
OZ berie na vedomie závery vládneho auditu projektu 22110120699 Rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ Bzince pod Javorinou 
 
 
5. Hodnotiaca správa ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ za šk. rok 2013/14 
 Riaditeľ ZŠ predniesol prítomným hodnotiacu správu a zodpovedal otázky poslancov. 
 
Uznesenie č. 60/2014 
OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu ZŠ nár. umelkyne Ľ Podjavorinskej s MŠ za 
šk. rok 2013/14. 
 
 
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – vodovod u Slávikov, 
miestna časť Cetuna 
Starosta obce informoval o potrebe podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou a TVK na rekonštrukciu vodovodnej vety a povrchu 
vozovky u Slávikov, miestna časť Cetuna. Návrh zmluvy, vypracovaný TVK, bol 
prerokovaný  stavebnou komisiou. „Stavebná komisia  súhlasí so zriadením vecného 
bremena medzi obcou a TVK.“ 
 
 
Uznesenie č. 61/2014 
OZ súhlasí s podpisom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 
vodovod u Slávikov. 
 
Za: Ančicová, Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
 
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku a zadnej časti budovy Ivana Vidanová 
Predsedníčka stavebnej komisie informovala o žiadosti Ivany Vidanovej  na odkúpenie 
pozemkov parc. číslo 462/4, 462/2, pomernej časti mlynského náhonu pozemok parc. č. 
465/1 a zadnej časti budovy na pozemku parc. č. 461/3 - celkom 1032 m2 a súhlasnom 
stanovisku komisie s predajom. 
Po ukončení diskusie k danému bodu rokovania poslanci hlasovali o: 
 
a) predaji odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: Ančicová 
 
b) vypracovaní geometrického plánu kupujúcim, ktorý pred jeho schválením prerokuje 
a odsúhlasí stavebná komisia, 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: Ančicová 
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c) cene 10 EUR/m2. 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: Ančicová 
 
Uznesenie č. 62/2014 
OZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. číslo 462/4, 462/2, pomernej časti mlynského 
náhonu pozemok parc. č. 465/1 a zadnej časti budovy na pozemku parc. č. 461/3 - 
celkom 1032 m2 Ivanou Vidanovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, 
vypracovaním geometrického plánu kupujúcim a cenou 10 EUR/m2. 
 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku AT Považie 
Starosta obce informoval o opätovnej žiadosti spoločnosti AT Považie, týkajúcej sa 
odpredaja pozemku, na ktorom chce spoločnosť vybudovať parkovisko a zvýšiť 
bezpečnosť na ceste pri pekárni. Predsedníčka stavebnej komisie a finančnej komisie 
informovali o  stanovisku komisií neodporučiť pozemok odpredať. Následne prítomní 
poslanci hlasovali o predaji predmetného pozemku. 
Za: - 
Proti: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho,  
Zdržal sa: Ančicová, Bušo, Maďar 
 
 
Uznesenie č. 63/2014 
OZ nesúhlasí s odpredajom pozemku spoločnosti AT Považie. 
 
 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku D. Hargaš 
Predsedníčka stavebnej komisie informovala o žiadosti p. D. Hargaša s manželkou 
o odkúpení časti obecného pozemku v celkovej výmere 173 m2, parc. č. 4 124/3 
z dôvodu potreby vysporiadania pozemkov žiadateľa priliehajúcich k jeho rodinnému 
domu. 
Poslanci OZ rokovali o :  
 
a) predaji odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: Ančicová 
 
b) vypracovní geometrického plánu kupujúcim, ktorý pred jeho schválením prerokuje 
a odsúhlasí stavebná komisia, 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar, Bušo, Ančicová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
c) cene 1 EUR/m2. 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar, Bušo, Ančicová  
Proti: - 
Zdržal sa: - 
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Uznesenie č. 64/2014 
OZ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku v celkovej výmere 173 m2, parc. č. 
4 124/3, kat. územie Horné Bzince žiadateľovi D. Hargašovi s manželkou za cenu 
1EUR/m2. 
 
 
10. Žiadosť o dlhodobý prenájom/vecné bremeno O. Palcútová 
Prednostka úradu informovala o  žiadosti manželov Palcútových o dlhodobý prenájom 
častí obecného pozemku parc. č. 3429/1, k.ú Horné Bzince, vo výmere 73 m2 tvoriacich 
ich predzáhradku a vjazd do garáže. 
 
Uznesenie č. 65/2014 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom predmetných častí pozemku na dobu 20 
rokov za cenu 1 EUR, ktorá je spratná pri podpise zmluvy o nájme. 
 
 
11. Program odpadového hospodárstva 
Starosta obce informoval o schválenom Pláne odpadového hospodárstva obce. 
 
Uznesenie č. 66/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o schválenom POH. 
 
 
12. Nadstavba MŠ – nájomné byty 
Starosta obce informoval o možnosti vybudovania nájomných bytov v nadstavbe nad 
hospodárskou časťou MŠ. 
 
Uznesenie č. 67/2014 
OZ súhlasí so spracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie nadstavby nad 
hospodárskou častou MŠ pre účely nájomných bytov. 
 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Klimo, Stacho, Maďar, Bušo, Ančicová  
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
RÔZNE 
 
Organizačné zabezpečenie Dňa obce 
Starosta obce informoval o príprave Dňa obce, po diskusii bolo dohodnuté, že cena za 
prenájom stánkov zostáva rovnaká, ako v roku 2013. 
 
 
Uznesenie č. 68/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o OTZ Dňa obce. 
 
 
70. Výročie SNP 
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Starosta obce informoval prítomných o zabezpečení osláv v obci a pri pamätníku na 
vrchu Roh. 
 
 
Nadstavba na multikáru 
Starosta oboznámil prítomných o možnostiach rozšírenia funkcií zakúpenej multikáry 
nadstavbami, ktoré obec plánuje postupne dokupovať. 
 
 
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. 69/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu. 
 
 
Diskusia 
 
J. Bilová Majtásová informovala o neporiadku v kultúrnom dome Hrušovom po 
poslednej akcii, požiadala o úpravu ceny za prenájom pre rodinné oslavy/svadby 
a o odvoz kníh z uzavretej knižnice. 
 
V rámci diskusie bolo dohodnuté, že finančná komisia upraví ceny za prenájom 
v kultúrnych domoch vo vlastníctve obce. 
 
 
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: 
 
............................................ 
 
............................................. 


