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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 19.01.2011  
o 16,00 h v zasadačke OÚ. 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

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

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Schválenie predsedov a členov komisií OZ 
3) Žiadosť o poskytnutie úveru na pre financovanie výstavby ihriska v Hrušovom a úveru na 

úhradu rekonštrukcie kotolne ZŠ 
4) Správa o činnosti HK za rok 2010 
5) Návrh plánu práce HK na prvý polrok 2011 
6) Voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností 
7) Voľba členov Rady ZŠ 
8) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – vydanie knihy 
9) Plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2011 
10) Schválenie sobášiacich 
11) Riešenie kriminality v obci 
12) Dodatok č.13 k VZN č. 23/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Bzince pod Javorinou 
13) Zásady odmeňovania poslancov 
14) Žiadosť p. Petrilákovej a Šnábelovej o odpustenie poplatkov za vývoz smetí 
Rôzne 
15) Pripomenutie 100 rokov od narodenia J. Bahnovej 
16) 66.výročie partizánskeho boja v Cetune 
17) 60.výročie úmrtia Ľ. R. Podjavorinskej 
18) Návrh termínov zasadnutia OZ 
19) Rajonizácia poslancov obec podľa súpisných čísel 
20) Návrh členov redakčnej rady obecných novín 
21) Plán práce SK 
22) Informácia o činnosti starostu obce 
23) Diskusia 
24) Záver 
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Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ o body 10 až 14 a 20, 21 
UZNESENIE číslo 8/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice.  
(jednohlasne) 
 
11) Riešenie kriminality v obci 
Starosta obce dal slovo kpt. Gálikovi riaditeľovi Obvodného oddelenia policajného zboru Stará Turá, 
ktorý informoval prítomných o činnosti PZ a požiadal poslancov OZ, aby informovali občanov o tom, 
že je veľmi dôležitá komunikácia občanov s políciou, čím sa zvyšuje percento možnosti objasnenia 
trestných činov. Zároveň p. riaditeľ Obvodného oddelenia PZ upozornil na dostatočné verejné 
osvetlenie v obci, možnosť vybudovania  kamerového systému okolo obecného úradu. 
P. poslankyňa Mgr. Jana Majtásová sa opýtala, či je možná spolupráca pri získaní dotácie z ÚV SR 
a možnosť zriadenia obecných hliadok. Obecné hliadky je možné zriadiť, sú založené na 
dobrovoľnosti a ochote občanov.  
UZNESENIE číslo 9/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o zabezpečení 
opatrení na zníženie kriminality v obci  
a ukladá starostovi obce a komisii VP a ŽP preveriť možnosti zapojenia sa do výzvy Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality a pripraviť podklady k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
na financovanie projektu v oblasti kriminality. (jednohlasne) 
 
1) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 16.12.2010. 
UZNESENIE číslo 10/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o kontrole a plnení 
uznesení a zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 16.12.2010. 
(jednohlasne) 
 
2) Schválenie predsedov a členov komisií OZ 
 Starosta obce predložil OZ návrh predsedov komisií pri obecnom zastupiteľstve na volebné obdobie 
2011-2014, predsedovia komisií navrhli členov komisií: 
Komisia Predseda komisie Navrhované mená členov 

komisie z poslancov OZ 
verejného poriadku životného 
prostredia 

Ing. Pavol Podhradský Mgr. Jana Majtásová, Bc. Jana 
Žáková, Pavol Kička, JUDr. 
Miloš Jakubec, Roman Kĺbik, 
Martin Podolan, Maroš Paška 

finančná a správy obecného 
majetku 

Ján Nociar Ján Chorvát, Tomáš Miko, 
Peter Stacho, Martin Samek, 
Jana Michalovičová, Stanislav 
Maďar 

kultúry, školstva a športu Mgr. Ľubica Sameková Ján Chorvát, Jana Klbiková, 
Zdena Kráľovičová, Rastislav 
Klimo 

stavebná a územného 
plánovania 

Ing. Eva Gregušová Peter Stacho, Pavel Hložka, 
Mgr. Jana Majtásová, Lukáš 
Stacho, Štefan Hruštinec 

sociálna Pavel Hložka Mgr. Jana Majtásová 
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UZNESENIE číslo 11/2011   
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  predsedov a členov komisií. 
(jednohlasne) 
 
3) Žiadosť o poskytnutie úveru na pre financovanie výstavby ihriska v Hrušovom a úveru na 
úhradu rekonštrukcie kotolne ZŠ 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ  s potrebou prefinancovania výstavby ihriska v Hrušovom, 
nakoľko vystavenú faktúru dodávateľa stavby musíme uhradiť a potom na budú peniaze refundované 
a predložil  poslancom OZ návrh úveru z DEXIA banky Slovensko, kde má obec vedený účet. 
P.  poslankyňa Mgr. Jana Majtásová upozornila na potrebu a  možnosti využitia služieb finančných 
poradcov pri hľadaní najvýhodnejšieho úveru. Návrh úveru na dofinancovanie rekonštrukcie kotolne 
ZŠ starosta z rokovania stiahol.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 12/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  úver na prefinancovanie výstavby 
ihriska v Hrušovom na základe predloženej ponuky z DEXIA banky Slovensko a.s. 
(jednohlasne) 
 
4) Správa o činnosti HK za rok 2010 
Starosta obce dal slovo HK obce, aby informoval OZ o činnosti HK za rok 2010 v súlade 
s predloženou Správou o činnosti HK za rok 2010. P. poslanec Ján Nociar konštatoval, že kontroly 
boli vykonávané zodpovedne, p. Janka Kuhajdová vykonala dôslednú kontrolu platenia za smeti a daň 
z nehnuteľnosti. P. poslanec Tomáš Miko upozornil na to, že nájomníkov v obecných budovách , ktorí 
nemajú uhradené všetky poplatky vyplývajúce z nájomnej zmluvy je potrebné nahradiť. P poslankyňa 
Mgr. Jana Majtásová odporučila aby, proti neplatičom bola zahájené exekučné konanie. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 13/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  Správu HK za rok 2010.. 
(jednohlasne) 
 
5) Návrh plánu práce HK na prvý polrok 2011 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ s návrhom plánu kontrolnej činnosti 
HK obce na prvý polrok 2011. 
UZNESENIE číslo 14/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti 
HK obec na prvý polrok 2011 . (jednohlasne) 
 
6) Voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností. 
Starosta obce navrhol poslancom OZ doplnenie členov komisie pre vybavovanie sťažností, vzhľadom 
na nové volebné obdobie : Ján Nociar, Ing. Eva Gregušová, Mgr. Jana Majtásová, Pavel Hložka, Peter 
Stacho a náhradník Ján Chorvát. . 
UZNESENIE číslo 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje členov komisie pre vybavovanie 
sťažností.  (jednohlasne)  
 
7) Voľba členov Rady ZŠ 
Starosta obce navrhol z radov poslancov OZ ako zástupcu do Rady ZŠ p. poslankyňu Mgr. Ľubicu 
Samekovú. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 16/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  Mgr. Ľubicu Samekovú  do Rady ZŠ.  
(jednohlasne) 
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8) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – vydanie knihy 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,-Eur 
na vydanie knihy  
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá zistiť starostovi obce podrobnejšie 
informácie.  (jednohlasne) 
 
9)  Plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2011. 
Starosta obce informoval   poslancov OZ s plánom kultúrno-spoločenských akcií na rok 2011. 
Komisie OZ doplnia svoje aktivity v zmysle plánu svojej činnosti. 
UZNESENIE číslo 18/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu  o pláne kultúrno – 
spoločenských akcií na rok 2011.  (jednohlasne) 
 
10) Schválenie sobášiacich a sobášnych dní 
Starosta obce predložil  poslancom OZ návrh sobášiacich s právom nosiť insignie obce na volebné 
obdobie 2011-2014: Ing. Pavel Bahník – starosta obce, Ing. Eva Gregušová – zástupca starostu obce 
a Ing. Pavol Podhradský – poslanec OZ, sobášnych dní: piatok od 12,00 h a sobota, poplatok 200,- Eur  
za obrad mimo sobášnu sieň. 
UZNESENIE číslo 19/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje sobášiacich: Ing. Pavel Bahník – starosta 
obce, Ing. Eva Gregušová – zástupca starostu obce a Ing. Pavol Podhradský – poslanec OZ. 
(jednohlasne) 
UZNESENIE číslo 20/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje sobášne dni: piatok od 12,00 h a sobota. 
(jednohlasne) 
UZNESENIE číslo 21/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poplatok 200,- Eur  za obrad mimo 
sobášnu sieň. (jednohlasne) 
 
12) Dodatok č. 13 k VZN č. 23/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v obci Bzince pod Javorinou. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Dodatku č.13 k VZN č. 23/1999  na určenie trhových dní 
a to každý párny týždeň, pondelok, stredu a štvrtok. 
UZNESENIE číslo 22/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Dodatok č.13  k VZN č. 23/1999. 
(jednohlasne) 
 
13) Zásady odmeňovania poslancov  a členov komisií. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zásad na odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií  
pri OZ. Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 23/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov OZ 
a členov komisií pri OZ.. (jednohlasne) 
 
14) Žiadosť p. Jany Petrilákovej a p. Márie Šnábelovej o odpustenie poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu. 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Petrilákovej a p. Šnábelovej o odpustenie poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 24/2011 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpustenie poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu. (jednohlasne) 
 
Rôzne:  
 
15) Pripomenutie 100 rokov od narodenia J. Bahnovej 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o organizačnom zabezpečení uvedenej akcie. 
 
16) 66.výročie partizánskeho boja v Cetune 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ s organizačnom zabezpečení uvedenej akcie. 
  
17) 60.výročie úmrtia Ľ. R. Podjavorinskej 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ s organizačnom zabezpečení uvedenej akcie. 
 
18) Návrh termínov zasadnutia OZ 
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh termínov zasadnutia OZ v zmysle zákona 
o obecnom zriadení. V roku 2011 je plánovaných 6 zasadnutí zastupiteľstva. P. Majtásová navrhla 
doplniť termín zasadnutia aj na február.   
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 25/2010 
 
 
19) Rajonizácia poslancov obec podľa súpisných čísel 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancom OZ s rozdelením poslaneckých obvodov v Bzinciach 
pod Javorinou: 
Ing. Eva Gregušová – od č.d. 200 – 253 
Mgr. Sameková Ľubica – od  č.d. 370 – 402, 423 – 431, 486 – 570 
Pavel Hložka – od č.d. 62 – 173 
Ján Chorvát – od č.d. 1 – 61, 458 – 485, 571 – 622 
Ing. Pavol Podhradský – od č.d. 258 – 367, 403 – 423, 432 - 458 
 
20)  Návrh členov redakčnej rady obecných novín 
 Starosta obce požiadal predsedu kultúrnej komisie pri OZ, aby pripravili návrh na predsedu a členov 
redakčnej rady. 
 
21)  Plán práce SK 
Predsedníčka stavebnej komisie oboznámila prítomných poslancov OZ s návrhom plánu práce SK. 
 
20) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2010. 
UZNESENIE číslo 26/2010  
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 16.12.2010. (jednohlasne) 
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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: 
 

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

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


