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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 
5.2. 2014. 2013  o 16,30 h v zasadačke OÚ v Bzinciach pod Javorinou 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Overovateľmi zápisnice boli určení: Stacho, Hložka 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov 
3. Zhodnotenie  činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 
4. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 
5. Žiadosti o zníženie poplatkov za vývoz KO 
6. PHSR na roky 2014-2020 
7. Poskytovanie právnych  služieb pre obec  
8. Rozpis zasadnutí OZ na rok 2014 
9. Spomienková slávnosť pri príležitosti 69.výročia partizánskeho boja v Cetune 
10. Návrh Prevádzkového poriadku kultúrnych domov vo vlastníctve obce 

 
Rôzne: 

 
1. Ochutnávka zabíjačkových špecialít 
2. Podjavorinské folklórne slávnosti 
3. Deň obce 
4. Správne poplatky na rok 2014 
5. Informácia o činnosti starostu 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
Schválenie programu zasadnutia OZ a overovate ľov zápisnice 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia, návrh na jeho doplnenie 
o bod 11. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ a návrh na overovateľov zápisnice a to p. Stacha a p. Hložku. 
Za: Hložka, Stacho, Chorvát, Bušo, Bilová Majtásová, Švok 
Proti: - 
 
Uznesenie č. 1/2014 
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. 
 
 
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  

Inventarizácia – presun prerokovania záverov na marcové zastupiteľstvo. 
OZ prerokovalo otázku vybudovania jednej triedy v hospodárskom pavilóne materskej školy na 
ktorú je spracovaná projektová dokumentácia. 

 
 
Uznesenie č. 2/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu úloh. 
 

 
2. Protest prokurátora k platnému všeobecne záväzné mu nariadeniu ( ďalej aj „VZN“) o chove 

psov v obci 
 

Starosta obce informoval o prerokovaní doručeného protestu prokurátora týkajúceho sa uvedeného 
VZN  finančnou komisiou, ktorá odporučila jeho zrušenie. Na podnet prednostky úradu bolo 
dohodnuté, že návrh na zrušenie VZN o chove psov v obci musí byť prerokovaný komisiou  
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verejného poriadku a životného prostredia, do kompetencie ktorej daná agenda prináleží, na jej 
najbližšom zasadnutí.  

 
Uznesenie č. 3/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o podanom proteste prokurátora k VZN o chove psov v obci. 
 
 
3. Správa hlavného kontrolóra o naviac prácach súvi siacich so spätnou úpravou povrchov 

v obci po ukon čení rekonštrukcie NTL plynovodov. 
 
Hlavný kontrolór spolu so starostom obce informovali o konečnom rozsahu prác, ktoré boli 
realizované na základe požiadavky obce mimo rozsahu prác hradených stavebníkom t.j. SPP 
Distribúcia a.s, a ktoré budú hradené z rozpočtu obce. Tieto práce boli prekontrolované a prevzaté 
hlavným kontrolórom. Celková suma, ktorá bude za ich vykonanie uhradená spoločnosti GASMET 
s.r.o. Nové Mesto nad Váhom je 68 073 EUR.  
V tejto súvislosti prednostka úradu upozornila na skutočnosť, že na uvedené práce nie je 
podpísaná zmluva o dielo, resp. objednávka medzi obcou a zhotoviteľom prác. 

 
Uznesenie č. 4/2014 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o prevzatých naviac prácach.  

 
 
4. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2014  

Hlavný kontrolór predstavil predložený plán práce na prvý polrok roku 2014. 
 

Uznesenie č. 5/2014 
OZ berie na vedomie plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014. 

 
 

5. Žiadosti o zníženie poplatkov za vývoz KO 
OZ prerokovalo návrhy na zníženie/odpustenie úhrady poplatkov za likvidáciu komunálneho 
odpadu na rok 2014, ktoré boli predným prerokované finančnou komisiou. O žiadostiach sa 
hlasovalo individuálne: 
p. Šnábelová, žiadosť o odpustenie – schválená, 
p. Petriláková – žiadosť o odpustenie – schválená, 

      p. Hradil – žiadosť o zníženie – neschválená. 
p. Štubňa M. – žiadosť o zníženie – neschválená,  
p. Michalisková st. (na návrh sociálnej komisie) – žiadosť o odpustenie – schválená, 
p. Jamborová (na návrh sociálnej komisie) – žiadosť o zníženie -  schválená, 
Motorest Barunka -  žiadosť o zníženie/odpustenie za roky 2012/2013 – neschválená. 

 
Uznesenie č. 6/2014 
OZ schvaľuje závery hlasovania ku každej žiadosti o zníženie poplatkov za vývoz KO  
 
 
6. PHSR na roky 2014 - 2020 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe aktualizácie Plánu hospodárskeho a asociálneho 
rozvoja na nové obdobie a súčasne ich požiadal o predloženie návrhov rozvojových aktivít 
v jednotlivých častiach obce na budúce zasadnutie OZ. 

 
Uznesenie č. 7/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o potrebe aktualizácie PHSR na obdobie do roku 2020. 
 
7. Poskytovanie právnych  služieb pre obec  
Starosta obce informoval prítomných poslancov po potrebe zazmluvnenia poskytovania právnych 
služieb z dôvodu stále zvyšujúceho sa počtu prenesených kompetencií na obec. 
 
Uznesenie č. 8/2014 
OZ berie na vedomie informáciu starostu o potrebe zabezpečenia poskytovania právnych služieb 
externým dodávateľom. 
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8. Rozpis zasadnutí OZ na rok 2014 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o konečnom návrhu termínu zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie č. 9/2014 
OZ schvaľuje predložený harmonogram rokovaní OZ na rok 2014. 
Za: Hložka, Stacho, Chorvát, Bušo, Bilová Majtásová, Švok 
Proti: - 
 
 
9. Spomienková slávnos ť pri príležitosti 69.výro čia partizánskeho boja v Cetune 

Starosta obce informoval poslancov o priebehu spomienkovej slávnosti. 
 
Uznesenie č. 10/2104 
OZ berie na vedomie informáciu starostu. 
 
 
10. Návrh Prevádzkového poriadku kultúrnych domov v o vlastníctve obce 

Prednostka úradu oboznámila poslancov s návrhom Prevádzkového poriadku kultúrnych domov 
a požiadala prítomných o zaslanie pripomienok a návrhov na jeho doplnenie do konania 
marcového zasadnutia, kedy bude doplnený návrh predložený na schválenie. 

 
Uznesenie č. 11/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o návrhu Prevádzkového poriadku kultúrnych domov. 
 
 
11. Návrh na úpravu rozpo čtu ZŠ 
Starosta obce spolu s prítomným riaditeľom ZŠ informovali poslancov o predloženom návrhu na 
úpravu rozpočtu  originálnych kompetencií ZŠ v zmysle platných pravidiel. 
 
Uznesenie č. 12/2014  
OZ schvaľuje predložený návrh na úpravu rozpočtu originálnych kompetencií ZŠ na rok 2014. 
Za: Hložka, Stacho, Chorvát, Bušo, Bilová Majtásová, Švok 
Proti: - 
 
 

 
 
RÔZNE 

 
1. Ochutnávka zabíja čkových špecialít 

Starosta obce informoval o príprave ochutnávky zabíjačkových špecialít s fašiangovým 
sprievodom obcou, ktorá sa bude konať v sobotu 15.februára 2015 od 8.00 hod. 

 
2. Podjavorinské folklórne slávnosti 

Starosta obce informoval, že termín konania podjavorinských folklórnych slávností je dohodnutý 
na 10.5. 2014 a o tom, že začali prípravné práce na ich realizáciu. 

 
3. Deň obce 

Starosta obce informoval o termíne konania tohtoročného Dňa obce, ktorý sa bude konať 6.9. 
2014. 

 
4. Správne poplatky na rok 2014 

Starosta obce spolu s prednostkou úradu informovali o potrebe spracovania prehľadu správnych 
poplatkov na rok 2014, ich umiestnení na web stránku obce a na tabuľu oznamov. O vypracovanie 
návrhu bola požiadaná finančná komisia. 

 
5. Informácia o činnosti starostu 

Starosta obce informoval o svojich aktivitách od konania posledného rokovania OZ. 
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6. Diskusia 

Starosta v rámci tohto bodu informoval o pohľadávke spoločnosti Agrofert. 
 
7. Záver 

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným 
za účasť. 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Šoltysová   Schválil:  Ing. Pavel BAHNÍK, starosta 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
 
 
 

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

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


