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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 10.02.2010 
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. Danica Podolanová a p. Igor Gulán 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Dodatok k VZN č.4/2009 
3) Návrh rozpočtu na originálne kompetencie v členení – mzdy, tovary a služby 
4) Plán kultúrnych  a spoločenských podujatí na rok 2010 
5) Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2010 
6) Informatívna správa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch v ZŠ za I. polrok 
7) Informácia o realizácii projektov a čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
8) OZ „Spomienkovej slávnosti“ k 65. výročiu cetunského boja 
9) OZ 65. výročia oslobodenia obce – 8.apríl 2010 
10) Odpredaj štvorkolesovej kosačky – záhradný traktor a nákup nového zariadenia 
11) Plán činnosti a rozpočet na rok 2010 – Základnej organizácie Únie žien Slovenska 
12) Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 
13) Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 272/3 v k.ú. Dolné Bzince 
14) Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti – p. Ševcovicová 
15) Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti – p. A. Moravčíková 
16) Návrh na odsúhlasenie denného zostatku v pokladni vo výške 2.500,- EUR 
17) Rôzne 

• Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva 
• Plány práce komisií OZ 
• Poďakovanie plk. Františka Bína za udelenie občianstva 
• Informácia o činnosti starostu obce 

18) Diskusia 
19) Záver 

 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ: o žiadosť o odkúpenie pozemku p. Vlastou Štefancovou. 
UZNESENIE číslo 462/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ.  (jednohlasne) 
 
1) Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 272/3  a parc.č. 272/4 v k.ú. Dolné Bzince 
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Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť p. Ľubomíra Stacha, Bzince pod Javorinou č. 598 
o odkúpenie pozemku parc.č. 272/3 zastavaná plocha o výmere 388 m2 a pozemku parc.č. 272/4 
zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k.ú. Dolné Bzince vytvorené geometrickým plánom č. 34493051-
41/2009, ktorý vyhotovila Ing. Terézia Kameniarová a overila Správa katastra Nové Mesto nad 
Váhom pod č. 286/2009 dňa 27.05.2009.  
UZNESENIE číslo 463/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje podľa § 9a písm. e) odpredaj časti 
pozemku v prípade hodného osobitného zreteľa. (jednohlasne) 
UZNESENIE číslo 464/2009 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 272/3 
zastavaná plocha o výmere 388 m2 a pozemku parc.č. 272/4 zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k.ú. 
Dolné Bzince vytvorené geometrickým plánom č. 34493051-41/2009, ktorý vyhotovila Ing. Terézia 
Kameniarová a overila Správa katastra Nové Mesto nad Váhom pod č. 286/2009 dňa 27.05.2009 za 
cenu 3,30 €/1m2.  (jednohlasne)  
 
2) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 09.12.2009. 
UZNESENIE číslo 465/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 09.12.2009. (jednohlasne) 
 
3) Návrh dodatku – úpravu VZN č. 4/2009 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh dodatku - úpravu VZN č. 4/2009: návrh výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
a) na jedno dieťa MŠ 
a1) do 3 rokov – 3240,.EUR 
a2) trojročné a staršie – 1360,-EUR 
b) na jedno dieťa ŠKD – 333,-EUR 
c) na jedného potencionálneho stravníka ŠJ – 209,-EUR.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 466/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje návrh dodatku - úpravu VZN č. 4/2009.  
(jednohlasne) 
 
4) Úprava rozpočtu – doplnený bod 
Na základe obdržaných údajov zo Spoločného úradu Nové Mesto nad Váhom o podielovej dane 
z príjmu pre obce a získaných konečných údajov z čerpania finančných prostriedkov obce za r. 2009, 
bol finančnou komisiou predložený poslancom OZ návrh na zmenu rozpočtu nasledovne: 

1. Príjmy: - podielové dane z príjmu pôvodne 378.435,-EUR na 335.943,-EUR 
       - zostatok k 31.12.2009 na účtoch v bankách pôvodne 0,-EUR na 63.632,- EUR  

       2. Výdavky: - záväzky obce k 31.12.2009 pôvodne 13.100,-EUR na 37.551,-EUR 
                            - na originálne kompetencie ZŠ a MŠ 105.180,-EUR 
                            - vysporiadanie pozemkov 2669,-EUR 
                            - boli znížené predpokladané výdavky za KO = 39.328,-EUR,  
                               za vodu = 60.130,-EUR 
                            - výdavky na rekonštrukciu vodárne Podvišňové = 53.110,-EUR z fondov EÚ 
Občania, ktorí sa zúčastnili OZ sa pri tomto bode opýtali na doplácanie obce z obecného rozpočtu na 
vodu a stav v akom sa vodovod v Bzinciach pod Javorinou nachádza. Starosta obce upozornil na to, že 
v stratách sa odráža aj spotreba vody na ČOV, Dom smútku. K dnešnému dňu nemáme ešte  
podpísanú zmluvu o prevádzke verejného vodovodu s odborne spôsobilou osobou aj, keď sme 
rokovali s p. Ing. Babálom, avšak on s nami zmluvu uzatvoriť nemôže, nakoľko jedna odborne 
spôsobilá osoba môže byť prevádzkovateľom len jedného vodovodu. Potrebujeme nájsť miesta úniku 
vody a zabezpečiť ich.  
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Zástupkyňa starostu p. Ing. Gregušová  navrhla, aby sme dali vybudovať jednu šachtu pred vstupom 
vody do obce. 
P. poslankyňa Mgr. Sameková sa opýtala a zároveň aj upozornila na to, či nie je možné presunúť časť 
finančných prostriedkov z rozpočtu športovcov na MŠ. Zároveň navrhla, aby sa prerozdelili finančné 
prostriedky z KD Cetuna o 100,-EUR na KD na Hrubej Strane a o 100,-EUR na KD v Hrušovom. 
Zástupkyňa starostu p. Ing. Gregušová upozornila na to, že je potrebné, aby mali poslanci OZ 
podklady na OZ k dispozícii e-mailovou poštou. 
Občania, ktorí boli prítomní na OZ sa pýtali na rozpočet športovcov. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 467/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje úpravu rozpočtu tak, ako to navrhla 
finančná komisia s predloženým zdôvodnením. (7 za, 1 proti, 1 sa zdržal) 
 
5) Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2010 
Starosta obce  predložil poslancom OZ plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2010. 
Občania prítomní na OZ navrhli, aby obec zaplatila autobus pre žiakov I. stupňa ZŠ. (starosta obce 
súhlasil) 
P. Ing. Podhradský pripravil zoznam akcií, ktorých bude spoluorganizátorom DHZ v Bzinciach pod 
Javorinou:   - Jarné upratovanie  
                    - Stavanie mája 
                    - Juniáles spolu s rodičovským združením 
                    - Upraviť cvičisko  pre hasičov pri ČOV 
                    - Burzu – „čohokoľvek“ 
                    - Deň detí 
                    - Akadémia  
                    - Letný hasičský tábor v dňoch 2.-4.7.2010 
                    - Hasičská zábava – Dni obce 
                    - Zabíjačka 
                    - Úprava hasičskej zbrojnice – podlahy pod klzisko 
 Zároveň p. Ing. Podhradský požiadal starostu obce o stretnutia s ním a  predstaviteľmi organizácií 
v obci aspoň 2 – 4 krát do roka. (starosta obce súhlasil) 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 468/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  plán kultúrnych a spoločenských 
akcií na rok 2010. (jednohlasne) 
 
6) Návrh plánu práce HK na prvý polrok 2010 
Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Valovi, ktorý poslancov OZ oboznámil 
s návrhom plánu práce na prvý polrok. P. poslanec Nociar navrhol, aby sa do kontroly zapracoval bod 
kontroly prenájmu obecných priestorov v 3.mesiaci. 
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 469/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na prvý 
polrok 2010 doplnený o bod kontroly prenájmov v 3. mesiaci. (jednohlasne) 
 
7) Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ za I.polrok. 
Poslankyňa Mgr. Šupáková oboznámila poslancov OZ so správou o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch, ktorá hovorí o študijných a etických aspektoch výchovno –vzdelávacieho procesu. 
Správanie žiakov sa zhoršuje, vyzerá to na závislosti na fajčenie, alkohol a iné .... Obec by snáď mohla 
vyzvať rodičov pred KVP, zabezpečiť asistentov učiteľa, avšak nevšímavosť vychádza z rodín. 
Zástupca starostu Ing. Gregušová navrhla, aby sa zvýšila spolupráca školy s políciou a navrhla 
predvolať rodičov na obecný úrad. 
P. Podhradský upozornil na to, že činnosť v spoločenských organizáciách ako sú hasiči a snáď sa ich 
správanie zlepšuje, prednáška zo strany polície by mohli začať už v prvej a druhej triede ZŠ. 
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
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UZNESENIE číslo 470/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie správu o výchovno -vzdelávacích  
výsledkov ZŠ za I. polrok a odporúča pozvať rodičov, deti a zástupcu polície na KVP.  
(jednohlasne) 
 
8) Informácia o realizácii projektov a čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
Starosta obce informoval poslancov OZ o projekte rekonštrukcie  ZŠ, realizovať ho bude firma 
IZOTECH group Nové Mesto nad Váhom. Regenerácia centra obce – prebieha príprava podkladov 
a VO, chceme sa zapojiť do výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekt čistota ovzdušia – 
projekt podaný, pripravujeme projekt vybudovania zberného dvora – zrekonštruoval by sa jestvujúci, 
projekty na ihriská – cez Úrad vlády (Cetuna) a cez MAS (Hrušové). V Cetune –za predpokladu 
odpredaja hasičskej zbrojnice, finančné prostriedky z predaja by boli použité na dofinancovanie 
ihriska. Zástupkyňa starostu upozornila na to, že finančné prostriedky majú zostať v každej miestnej 
časti. P. poslankyňa Mgr. Sameková apelovala na poslancov OZ, že nie je vhodný čas na odpredaj 
nehnuteľností a finančné prostriedky by sa mali použiť aj v iných miestnych častiach. 
Poslanci OZ doporučuli, aby sa zobrali a využili všetky finančné možnosti, ktoré nám EÚ ponúka. P. 
poslankyňa Ing. Stachová sa opýtala starostu obce na priebeh VO na ZŠ, p. starosta povedal, že nám to 
spracováva odborná agentúra. 
P. Podhradský sa pýtal starostu obce v čom bude spočívať Regenerácia centra obce a kedy začne. 
Starosta obce odpovedal, že s prácami sa začne pod podpise zmluvy na MVRR SR a bude sa 
revitalizovať centrum okolo obecného úradu, MŠ, zdravotného strediska, park pri pamätníku 
Ľ.Podjavorinskej, chodníky v tejto časti, zástavky, studňa, trhovisko. 
P. Ing. Gregušová – zástupca starostu zaviazala starostu obce na rokovanie s SPP Bratislava 
distribúcia, aby zrekonštruovali plynovody v tejto časti. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 471/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou poveruje starostu obce zabezpečením vypracovania 
znaleckého posudku na hasičskú zbrojnicu v Cetuni. (jednohlasne) 
UZNESENIE číslo 472/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod javorinou ukladá starostovi obce pracovať na získaní 
finančných prostriedkov z Úradu vlády na ihrisko, ktoré by malo byť umiestnené v Cetune pri KD. ( 2 
sa zdržali hlasovania,  1proti, 6 za) 
 
9) OZ „Spomienkovej slávnosti“ k 65. výročiu cetunského boja 
Starosta obce informoval poslancov OZ organizačnom zabezpečení slávností. 
UZNESENIE číslo 473/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o organizačnom 
zabezpečení „Spomienkovej slávnosti“ k 65. Výročiu cetunského boja. (jednohlasne) 
 
10) OZ 65. výročia oslobodenia obce – 8.apríl 2010 
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že oslavy 65. výročia oslobodenia obce – 8.apríla 2010 
a požiadal ZŠ o spoluprácu pri organizovaní spomienkovej slávnosti.  
UZNESENIE číslo 474/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o konaní 
spomienkových slávností. (jednohlasne) 
 
11) Odpredaj štvorkolesovej kosačky – záhradný traktor a nákup nového zariadenia 
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe nákupu novej kosačky z kapitoly šport. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 475/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  odpredaj štvorkolesovej kosačky 
a nákup nového zariadenia v zmysle zákona.  (jednohlasne) 
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12) Plán činnosti a rozpočet na rok 2010 – Základnej organizácie Únie žien Slovenska 
Starosta obce informoval poslancov OZ o pláne činnosti a rozpočte Základnej organizácie Únie žien 
Slovenska a navrhol, aby sa obec podieľala v rámci svojich možností na ich akciách. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 476/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu. (jednohlasne) 
 
13) Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Nové Mesto 
nad Váhom na volebné obdobie rokov 2010-2014 a to: p. Ing. Ivana Kuhajdu a p. Vieru Machovicovú 
UZNESENIE číslo 477/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje prísediacich Okresného súdu Nové mesto 
nad Váhom na volebné obdobie rokov 2010 – 2014  p. Ing. Ivana Kuhajdu a p. Vieru Machovicovú 
 (jednohlasne) 
 
14) Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti – p. Ševcovicová 
Starosta obce informoval  prítomných poslancov o žiadosti p. Ševcovicovej od odpustenie dane 
z nehnuteľností alebo odstránenie stĺpov obecného rozhlasu. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 478/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá starostovi obce preveriť možnosť 
odstránenia stĺpov a k dani sa nevyjadruje.  (jednohlasne). 
 
15) Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti – p. A. Moravčíková 
Starosta obce informoval  prítomných poslancov o žiadosti p. Moravčíkovej o úľavu na dani 
z nehnuteľností ako dôvod uvádza, že ZTP. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 479/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou nesúhlasí s úľavou na dani z nehnuteľnosti.  (8 za, 1 
sa zdržal). 
 
16) Návrh na odsúhlasenie denného zostatku v pokladni vo výške 2.500,- EUR 
Starosta obce predniesol návrh na odsúhlasenie denného zostatku vo výške 2.500,-EUR. Zástupkyňa 
starostu obce Ing. Gregušová nesúhlasí so zostatkom vo výške 2.500,.EUR a navrhuje max. zostatok 
v pokladni 500,- EUR, starosta obce navrhol 1.500,- EUR a finančná komisia 1000,-EUR 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 480/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje maximálny denný zostatok v pokladni 
500,-EUR  a ukladá starostovi obce zabezpečiť  odvoz finančných prostriedkov nad schválený limit do 
banky. (jednohlasne) 
 
17) Doplnenie VZN  č.24/1991 čl.2 ods.6-   zmena a VZN č. 3/2008 čl.I - zrušenie  - doplnený bod 
Starosta obce navrhol poslancom OZ doplnenie VZN č. 24/1991 čl.2 ods.6 a VZN č.3/2008 čl I. ruší 
sa poplatok za miesto a zvyšuje sa poplatok za vyhlásenie na 4,00 EUR s účinnosťou od 01.03.2010. 
UZNESENIE číslo 481/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje doplnenie VZN č. 24/1991 čl.2 ods.6 
a VZN č.3/2008 čl I. ruší sa poplatok za miesto a zvyšuje sa poplatok za vyhlásenie na 4,00 EUR 
s účinnosťou od 01.03.2010. (jednohlasne) 
 
18) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 278  v k.ú. Horné Bzince 
Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť p. Vlasty Štefancovej  o odkúpenie časti pozemku 
parc.č. 278 v k.ú. Horné Bzince. 
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UZNESENIE číslo 482/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 278 v k.ú. 
Horné Bzince v súlade s vypracovaným geometrickým plánom a znaleckým posudkom, ktoré si dá 
vypracovať žiadateľ.(jednohlasne) 
 
19) Žiadosť o odpustenie dane za vývoz KO – p. Petriláková, p. Varga a p. Šnábelová 
Starosta obce informoval  prítomných poslancov o žiadosti p. Petrilákovej, p. Vargu a p.Šnábelovej 
o odpustenie dane za vývoz KO. Predsedkyňa sociálnej komisie navrhla schváliť odpustenie poplatku 
za KO. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 483/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí  s odpustením poplatku za KO 2x 
p.Šnábelová, p. Varga a Petriláková s tým, že žiadosť o odpustenie  dane za vývoz KO  je potrebné 
podať do 31.01.2010 a ostatné poplatky musia byť zaplatené.  (7 za, 2 proti). 
 
Rôzne:  
20) Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Starosta obce informoval poslancov OZ s návrhom termínov zasadnutí OZ. 
UZNESENIE číslo 484/2010 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie rozpis termínov zasadnutí OZ. (jednohlasne) 
 
21) Plány práce komisií OZ 
Starosta obce požiadal predsedov komisií pri OZ, aby  na budúce zastupiteľstvo pripravili plány práce 
komisií na rok 2010. 
 
22)  Poďakovanie plk. Františka Bína za udelenie občianstva  
Starosta obce informoval poslancov OZ o poďakovaní plk. Františka Bína za udelenie čestného 
občianstva. 
 
23) Odmeny členom kultúrnej komisie pri OZ  
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová predložila poslancom OZ návrh na udelenie odmien členom 
kultúrnej komisie nasledovne: p. Ivan Mrázik,  p. Janka Kuhajdová a p. Ing. Pavel Bahník  - 30,00 
EUR a p. Mgr. Ľudmila Šupáková 50,00 EUR. 
UZNESENIE číslo 485/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje predložený návrh na udelenie odmien  
členom kultúrnej komisie nasledovne: p. Ivan Mrázik,  p. Janka Kuhajdová a p. Ing. Pavel Bahník  - 
30,00 EUR a p. Mgr. Ľudmila Šupáková 50,00 EUR. 
 (8 za, 1 sa zdržala) 
 
24) Predloženie žiadosti z Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR ČR 
2007-2013 za účelom realizácie mikroprojektu „Športom k priateľstvu“ a schválenie Vyčlenenie 
finančnej čiastky vo výške 969,60 EUR (slovom deväťstošesťdesiatdeväťeur 60/100) z rozpočtu 
obce na financovanie mikroprojektu. 
Starosta obce predložil poslancom OZ  na schválenie predloženie žiadosti z Fondu mikroprojektov 
Programu cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007-2013 za účelom realizácie mikroprojektu „Športom 
k priateľstvu“ a schválenie Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 969,60 EUR (slovom 
deväťstošesťdesiatdeväťeur 60/100) z rozpočtu obce na financovanie mikroprojektu. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 486/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  

a) Predloženie žiadosti o finančný príspevok z Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej 
spolupráce SR ČR 2007-2013 za účelom realizácie mikroprojektu „Športom k priateľstvu“ 

b) Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 969,60 EUR (slovom deväťstošesťdesiatdeväťeur 
60/100) z rozpočtu obce na financovanie mikroprojektu. 
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25) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.12.2009. 
UZNESENIE číslo 487/2010  
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 9.12.2009. (jednohlasne) 
 
25) Zástupkyňa starostu obce Ing. Eva Gregušová informovala poslancov OZ o podpise zmluvy s Ing. 
Plocháňom na spracovanie projektu  cesty, pozemok pod ktorú  môžeme bezplatne získať  od SPF.  
 
26) Pracovníčka obecného úradu p. Janka Harmadyová požiadala poslancov OZ  o pomoc pri 
uzatváraní zmlúv na hrobové miesta a požiadala ich, aby v rámci svojich obvodov vyzvali občanov na 
ich uzatvorenie. 
 
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: 
 

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

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


