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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 25.01.2012  
o 16,00 h v zasadačke obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

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

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. VZN o držaní psov  
3. Správa HK o činnosti za rok 2011 a plán práce HK na prvý polrok 2012 
4. Zníženie poplatku za uzavretie manželstva mimo určenej miestnosti na 150,-€ 
5. Štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia 
6. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č.86/2011  o vypovedaní zmluvy o nájme priestorov 

evanjelickej cirkvi 
7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 
8. Plán práce komisií OZ na rok 2012 
9. Termíny  zasadania OZ v roku 2012 
10. Zmeny členov komisie verejného poriadku a životného prostredia 
11. Realizácia zmluvy o prevádzkovaní vodovodu TVS 
12. Uznesenie o prerušení vyšetrovanie krádeže – ihrisko Bzince 
13. Odkúpenie družstevného klubu 
14. Informácia o možnosti výstavby rodinných domov a bytoviek (Územný plán obce) 
15. Plán spoločensko - kultúrnych podujatí na rok 2012 
16. Organizačné zabezpečenie 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
17. Informačné tabule – Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej, Rekreačné zariadenie Hrubá Strana 
18. Pomoc  pre rodinu Škoricovú 
19. Stanovisko MUDr. Dovalovej k vypovedaniu zmluvy o nájme 
20. Nájomné zmluvy školské byty 
21. Žiadosti o zníženie poplatku za smeti  
22. Informácia o stave Kroniky obce 

Rôzne: 

1. Úprava rozdelenia poslaneckých obvodov 
2. Zoznam platných VZN  
3. Web stránka obce 
4. Informácia o programe „Náš vidiek“  a podanom projekte (Úrad vlády)  
5. Stretnutie starostu a poslancov s predsedami spoločenských organizácií  
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6. Organizačné zabezpečenie spomienkovej slávnosti v Cetune 
7. Obecná zabíjačka 
8. Informácia o činnosti starostu 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
1) Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ  program OZ, tak ako bo 
P. poslanec Ján Nociar navrhol doplniť program o bod č. 12. 
 
UZNESENIE číslo 113/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice. 
(za:   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr. Jana Bilová Majtásová,  Rastislav Klimo, Peter 
Stacho, Ján Nociar) 
22) Informácia o stave Kroniky obce 
    P. kronikárka Mgr. Ľudka Šupáková predniesla správu o stave Kroniky obce. 
    OZ berie na vedomie správu p. kronikárky o stave kroniky  a materiály budú rozposlané     
    poslancom OZ e-mailom. 
 
6) Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 86/2011 o vypovedaní zmluvy o nájme priestorov  
    evanjelickej cirkvi 
    Starosta obce predniesol na základe  uznesenia presbyterstva evanjelickej  cirkvi a obce, kde došlo  
   k vzájomnej dohode medzi vlastníkom budovy a obcou pri výmene dvoch spotrebičov na  
   vykurovanie priestoru knižnice. P. Bumbál oboznámil na základe otázky p. poslanca OZ p. Klima,  
   ktorý sa pýtal, či touto výmenou dôjde k požadovanej úspore energií, s tým, že knižnica  
   spotrebováva len polovicu plynu, p. farárka povedala, že cirkev nedostáva od štátu peniaze má len to  
   čo, do nej si sami vložia. 
   P. poslanec Ing. Podhradský povedal, že podnet na zachovanie knižnice vyšiel od neho samotného  
  a hovoril o svojej predstave využitia knižnice, investícia, ktorá by mala byť vykonaná určite nebude  
  postačovať, nakoľko by bolo vhodné urobiť väčšie úpravy spoločnými silami a obšírnejšie za  
  vzájomnej pomoci ako cirkvi, tak obce, tak spoločenských organizácií. P. Bumbál konštatoval, že ak     
  obec premiestni knižnicu do iných priestorov, tak cirkev tam nemá čo umiestniť a v súčasnosti cirkev  
  nemá na rekonštrukciu budovy dostatok finančných prostriedkov. P. PharmDr. Janka Vičíková   
   z pohľadu zdravotníka  upozornila na to, že v obci nie je priestor, kde sa v obci má stretávať  mládež    
   a deti. P. zástupkyňa Ing. Gregušová predniesla návrh na pozastavenie uznesenia č.86/2011 na 6   
   mesiacov, a v tomto období je možné hľadať riešenia na jej obnovu.  
   Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné uznesenie: 
 
 UZNESENIE číslo 114/2012 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozastavenie výkonu uznesenia č. 86/2011 na dobu 6 mesiacov. 
(za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Peter Stacho,  Ján Nociar, p. Ján 
Chorvát zdržal sa: p. Rastislav Klimo a p. Mgr. Jana Bilová Majtásová,  ) 
 
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného 
dňa 07.12.2011: 

- bod. či prispeje na vybudovanie prístrešku  
 
UZNESENIE číslo 115/2012 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje fy. Salvia vitae nova 50% úhrady nákladov na vybudovanie  
(za:  Ján Nociar, proti: Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Peter Stacho,  Ján Nociar, p. Ján Chorvát 
zdržal sa: Ing. Pavol Podhradský) 
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Bod č. 12 uznesenie č.111/2011: mení sa poplatok v KD Hrušové základný poplatok 10,- eur + všetky 
energie, právnické osoby 150,- eur + všetky energie. 
 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z posledného zastupiteľstva a uznesenie č. 111/2011 
Schvaľuje zmenu  poplatkov v kultúrnom dome Hrušové. 
(za:  Ján Nociar, Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Peter Stacho,  Ján Nociar, p. Ján Chorvát: Ing. 
Pavol Podhradský) 
 
19) Stanovisko MUDr. Dovalovej k vypovedaniu zmluvy o nájme. 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s listom adresovaným obci. 
P. poslanec Hložka konštatoval, že je potrebné hľadať finančné prostriedky na rekonštrukciu 
zdravotného strediska a MŠ, p. MUDr. Dovalová upozornila na to, že nájomcovia žiadali drobné 
úpravy  na zdravotnom stredisku.. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
 
UZNESENIE číslo 116/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko MUDr. Dovalovej k vypovedaniu zmluvy 
o nájme. 
 
2) VZN o držaní psov. 
Starosta obce informoval poslancov OZ s VZN o držaní psov.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 117/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov s účinnosťou 
po nadobudnutí právoplatnosti. 
(za:  Ján Nociar, Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Peter Stacho,  Ján Nociar,  Ján Chorvát,  Ing. 
Pavol Podhradský) 
 
4) Správa HK o činnosti za rok 2011 a plán práce HK 
HK obce Ing. Valovi, ktorý prítomných poslancov oboznámil poslancov  
 
UZNESENIE číslo 118/2012 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu HK o činnosti za rok 2011 
UZNESENIE číslo 119/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na  vedomie a poveruje HK vykonať kontroly v zmysle plán práce HK  
s doplnení bodu informácia o stave odberu plynu v knižnici a pamätnej izbe Ľ. Podjavorinskej. 
 (za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo, Ján Nociar) 
 
4) Zníženie poplatku za uzavretie manželstva mimo určenej miestnosti na 150,- EUR 
Starosta obce dal slovo p. matrikárke Janke Kuhajdovej, ktorá vysvetlila z čoho sa poplatok za 
uzavretie manželstva mimo učenej miestnosti. 
 Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
 
UZNESENIE číslo 120/2012 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zníženie poplatku za uzavretie manželstva mimo určenej 
miestnosti na 150,- EUR 
 (za:  -, proti: Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka,  Mgr.  Jana Bilová Majtásová,  Rastislav Klimo, Ján 
Nociar, zdržal sa: Ing. Podhradský, Peter Stacho) 
 
5) Štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia. 
Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia predložil poslancom OZ návrh štatútu 
komisie verejného poriadku a životného prostredia . 
Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
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UZNESENIE číslo 121/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia. 
(za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo, zdržal sa: Ján Nociar) 
 
7) Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. 
Starosta obce dal slovo HK, ktorý vysvetlil financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci , p. 
zástupkyňa Ing. Gregušová spolu s p. poslancom Ing. Podhradským dali návrh na predloženie ponuky 
od firmy, ktorá to bude realizovať  a od banky.  
 
UZNESENIE číslo 122/2012 
Obecného zastupiteľstva berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia a zaväzuje 
starostu obce preveriť možnosti financovania: 1. firmou, ktorá bude rekonštrukciu realizovať a 
2. ponukou banky  o možnosti prefinancovania rekonštrukcie. 
(za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, , 
Rastislav Klimo, zdržal sa: Ján Nociar, Peter Stacho) 
 
8) Plán práce komisií  OZ na rok 2012 
Starosta obce požiadal poslancov OZ o spracovanie plánov komisií OZ. 
 
9) Termíny zasadania OZ v roku 2012 
Starosta obce predniesol poslancom termíny zasadania OZ v roku 2012: 
Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
 
UZNESENIE číslo 123/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpis zasadania OZ v roku 2012. 
 
10) Zmeny členov komisie verejného poriadku a životného prostredia 
Starosta obce dal slovo predsedovi komisie, aby bol členom komisie JUDr. Cibulka a členstva sa 
vzdala Mgr. Bilová Majtásová, p. poslanec P. Stacho dal návrh, aby členom komisie bol aj zástupca 
z Hrubej Strany  a dal návrh p. Bušo. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
 
UZNESENIE číslo 124/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením členstva v komisii Mgr.  Bilovej Majtásovej a  schvaľuje 
do komisie verejného poriadku JUDr. Cibulku. 
 ( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
11) Realizácia zmluvy o prevádzkovaní vodovodu TVS. 
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu realizácie prevádzky vodovodu  v obci firmou 
TVS, a.s. Výmena vodomerov je v réžii TVS, a.s. 
 
12) Uznesenie o prerušení vyšetrovania krádeže – ihrisko Bzince pod Javorinou. 
Starosta obce informoval poslancov OZ o uznesení policajného zboru v Starej Turej, ktorým sa 
prerušuje vyšetrovanie krádeže 20 ks. hliníkových krytov mantinelov na umelom ihrisku. 
 
13) Odkúpenie  družstevného klubu 
Starosta obce dal slovo p. poslancovi Ing. Podhradskému, ktorý hovoril o tom, že je potrebné vstúpiť 
do rokovania s AKB Javorina o možnosti odkúpenia družstevného klubu. P. poslanec Klimo 
konštatoval, že využitie historických budov je veľmi problematické, Ing. Gregušová upozornila na to, 
že budova družstevného klubu v súčasnosti nevyhovuje požiadavkám doby, bolo by potrebné 
zabezpečiť parkovacie plochy. P. Bušo upozornil na to, že budova sa má prenajať. 
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UZNESENIE číslo 125/2012 
Obecné zastupiteľstvo OZ doporučuje preveriť možnosti odkúpenia budovy bývalého družstevného 
klubu. Stavebná komisia preverí rozsah prípadných nutných úprav z hľadiska možnosti budúceho 
užívania. Termín májové OZ. 
za:  (Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
14) Informácia o možnosti výstavby rodinných domov a bytoviek (Územný plán obce). 
OZ  bolo informované o schválenom ÚP a možnostiach výstavby v obci.  
 
15) Plán spoločensko- kultúrnych podujatí na rok 2012. 
Starosta obce informoval OZ o spoločensko – kultúrnych podujatiach na rok 2012 a poslanci OZ 
podajú doplňujúce návrhy do 31.01.2012. 
 
16) Organizačné zabezpečenie 675. výročia prvej písomnej zbierky o obci. 
Starosta obce predložil poslancom OZ pracovný materiál organizačného zabezpečenia Dní obce 
Bzince pod Javorinou. 
 
17) Informa čné tabule – Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej, Rekreačné zariadenie Hrubá Strana 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na umiestnenie informačných tabúľ : Pamätná izba Ľ. 
Podjavorinskej a Rekreačného zariadenia. 
UZNESENIE číslo 126/2012 
Obecné zastupiteľstvo OZ súhlasí s tým, aby sa umiestnila IS 23 informačná tabula – dopravná značka 
I/54 , Rekreačné zariadenie Hrubá Strana. Starosta obce predloží návrh na ObÚCD a PK. 
(za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
18) Pomoc pre rodinu Škoricovú. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na odpustenie dlhu za daň z nehnuteľnosti k 31.12.2012 
v sume 286,- EUR, daň z nehnuteľnosti a poplatky za smeti za rok 2012. 
 
UZNESENIE číslo 127/2012 
Obecné zastupiteľstvo OZ schvaľuje  odpustenie dlhu za daň nehnuteľnosti k 31.12.2012 v sume 
286,-EUR a daň z nehnuteľnosti a poplatky za smeti za rok 2012. 
( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
20) Nájomné zmluvy na školské byty 
Starosta obce dal slovo HK, ktorý informoval poslancov OZ o vypracovaní nových nájomných zmlúv 
na školské byty.  
 
UZNESENIE číslo 128/2012 
Obecné zastupiteľstvo OZ schvaľuje  nové nájomné zmluvy pre nájomcov obecných bytov. 
(za: Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský,   Ján Nociar, zdržal sa: Rastislav 
Klimo, Peter Stacho, proti: Mgr.  Jana Bilová Majtásová) 
 
21) Žiadosti o zníženie poplatku za smeti 
Predseda finančnej komisie predložil poslancom OZ žiadosti o odpustenie poplatku za smeti. 
 
UZNESENIE číslo 129/2012 
Obecné zastupiteľstvo OZ schvaľuje  návrh finančnej komisie a to zníženie poplatku za komunálny 
odpad: 
p. Petriláková, Šnábelovci, Komorová  
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( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
p. Koníková 2osoby v roku 2012, 4 osoby rodine Koníkovej v roku 2011 – za smeti  
(za: Nociar, Stacho, Chorvát, Klimo, proti: Ing. Podhradský, Hložka, Bilová Majtásová, zdržal sa: Ing. 
Gregušová) 
 
Obecné zastupiteľstvo OZ neschvaľuje  návrh finančnej komisie na zníženie poplatku za komunálny 
odpad pre : p. Jankechovú, p. Hrabovského a p. Konečníka , pre Salón Zuzana, Seconhand, MUDr. 
Dovalovú a Pharm. Vičíkovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo OZ schvaľuje zníženie poplatku za komunálny odpad:  ZŠ 520,- EUR 
a zvýšenie DD na 1300,- EUR.  
( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
Obecné zastupiteľstvo OZ neschvaľuje   žiadosť p. Konečníka o dopustenie dane z nehnuteľnosti.  
( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
Obecné zastupiteľstvo OZ neschvaľuje  žiadosť p. Slávikovej o dopustenie dane z nehnuteľnosti.  
( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
Obecné zastupiteľstvo OZ neschvaľuje  žiadosť p. Koníkovej  o odpustenie poplatkov za 4 psov.  
( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský, Mgr.  Jana Bilová Majtásová, Peter 
Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar) 
 
 
Rôzne: 
1. Úprava rozdelenia poslaneckých obvodov 
SK pripraví grafické rozdelenie poslaneckých obvodov. 
 
2. Zoznam platných VZN 
Pre poslať zoznam platných VZN 
 
3. Web stránka obce 
Na novej stránke sa pracuje 
 
4. Informácia o programe „Náš vidiek“ a podanom projekte (Úrad vlády) 
 
5. Stretnutie starostu a poslancov s predsedami spoločenských organizácií 
Bude sa konať 15.02.2012 o 16,00 h na obecnom úrade 
 
6. Organizačné zabezpečenie spomienkovej slávnosti v Cetune 
 
7. Obecná zabíjačka 
 
8. Informácia o činnosti starostu 
 
9. Diskusia 
 
V bode Rôzne zástupkyňa starostu obce Ing. Gregušová predniesla návrh na zrušenie uznesenia č. 
87/2011ukončenie nájmu MUDr. Dovalovej  v zdravotnom  stredisku. 
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( za:  Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, Ing. Pavol Podhradský,  Peter Stacho, Rastislav Klimo,  
proti: Ján Nociar) 
 
UZNESENIE číslo  130/2012 
Po hlasovaní bolo zrušené uznesenie  č. 87/2011. 
 
SK na svojom zasadnutí dňa 07.03.2012 prezrie stav budovy zdravotného strediska a budovy 
družstevného klubu. 
 
V bode rôzne : 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na udelenie ročnej odmeny členom redakčnej rady 
Bzinského chýrnika. 
 
UZNESENIE číslo  131/2012 
OZ schvaľuje ročnú odmenu členom redakčnej rady  Bzinského chýrnika za rok 2011 a to : starostovi 
obce, Mgr. Šupákovej, Mgr. Ivete  RúbaninskejMgr. Peráčkovi, Janke Kuhajdovej, Ivanovi Mrázikovi, 
každému vo výške 50,- EUR v čistom. 
(za: Ing. Eva Gregušová,   Pavel Hložka, ,  Peter Stacho, Rastislav Klimo,  Ján Nociar, zdržal sa: Ing. 
Pavol Podhradský) 
 
 

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: 
 

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

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


