
 

Zápisnica 

 

 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Jav. 
konanom dňa 25. 6. 2008 v KD Cetuna. 

 

 

Prítomní: Ing. Pavel Bahník – starosta obce 
 poslanci OZ: 
 Bušo Jaroslav Ing. Eva Gregušová 
 Nociar Ján Danica Podolanová 
 Mgr. Ľubica Sameková Ing. Alena Stachová 
 Mgr. Ľudmila Šupáková Ing. Branislav Valo 
 
 ostatní prítomní: 
 Juraj Hargaš, člen staveb. komisie 
 Ing. Ivan Križko, hlavný kontrolor 
 Gulánová Oľga 
 Kuhajdová Janka, matrikárka 
 Harmadyová Eva, účtovníčka 
 Harmadyová Eva, ved. DP 
 
Neprítomný: 
 
ospravedlnený:    Ivan Kabijev 
 
Pred samotným rokovaním zastupiteľstva poslanci vykonali 
obhliadku na Hrubej Strane: hasičský dom Hrubá Strana, cesta 
na Žabie, cesta u Štefánikov a Janigov, vodný zdroj Podviš- 
ňové, cesta u Bojtárov. Po obhliadke pokračovalo zasadnutie 
v kultúrnom dome Cetuna. 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zasupi- 
teľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Ľudmilu Šupákovú a  
Ing. Evu Gregušovú. 
 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 
 1.Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 2.Stanovisko hlavného kontrolora k rozpočtu a  

schválenie záverečného účtu obce za rok 2007 
3.Informácia o výsledku výberového konania na 

uskutočnenie rekonštrukcie kotolne ZŠ 
4.Prerokovanie usmernenia k ochrane úrody 

predp požiarmi v roku 2008 
 
 
 



   
 
 5. Rôzne 
  - organizačné zabezpečenie posedenia  
  pri contry hudbe v Cetune 
  - informácia o programovom vybavení – miestne  
  poplatky a evidencia obyvateľstva 
 - obhliadka – hasičský dom Hrubá Strana, - cesty Žabie, 
   u Štefánikov, u Janigov, - vodný zdroj 
   Podvišňové 

6. Diskusia 
7. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
Starosta obce Ing. Bahník urobil kontrolu uznesení zo zápis-  
nice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 
dňa 21.5.2008 nasledovne: 
- k bodu 6. - komisia pre zavedenie eura zasadala dňa 23.6.08, 
   poslanci doporučili urobiť pre starších občanov 
   besedy, aby niekomu nenaleteli, že im zamení pe- 
   niaze, taktiež doporučili cestou sociálnej komi- 
   sie vytypovať osamelých starých ľudí a po prázd- 
- k bodu 9. -podklady k úveru sú v Dexia banke odovzdané; 
   p.Petrovič má u nás dlh 1,2 mil.Sk., čo by bolo 
   úverom vykryté; celkové záväzky máme 1,7 mil.Sk. 
- k bodu 13. -výlet pre dôchodcov do Bratislavy, Gabčíkova a 
   Veľkého Medera sa vydaril, poďakovanie patrí  
   p.J.Harmadyovej; 
- k bodu 16. -v relácii o obci na rádiu Regina nebola spome- 
   nutá činnosť rím.-kat. farského úradu, za čo sa 
   hneď po relácii starosta p.farárovi ospravedlnil; 
- k bodu 21. -Ing. Gregušová doporučila na dom č. 359 p.Poláčka 
   vybaviť búracie povolenie a dať ho zbúrať na je- 
   ho náklady; 
- k bodu 22. -starosta upozornil majiteľa kôz p.Pastorka, že 
   ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky; 
- k bodu 23. -smetné koše a lavičky na osadenie v obci vybe- 
   rieme prístupnej ceny; 
- k bodu 24. -starosta urgoval spracovanie koncepcie rozvoja 
   informačných systémov u firmy ITMG s.r.o. Senec, 
   firma prisľúbila skoré spracovanie. 
Po diskusii poslancov a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené: 
    
   U z n e s e n i e    číslo:  207/2008 
   Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
   berie na vedomie kontrolu uznesení a zápis- 
   nicu z obecného zastupiteľstva konaného dňa 
   21.5.2008  s ch v a ľ u j e   s uvedenými 
   pripomienkami.  
 
 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu a  
schválenie záverečného účtu obce za rok 2007 
Hlavný kontrolór Ing.Križko oboznámil prítomných s Odborným 
stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2007. V diskusii 
mal pripomienku p.Nociar k bodu 6. a 7. /príjem a výdaj za 
vodu v r. 2007, ktoré hlavný kontrolór do budúceho zasadnu- 
tia preverí. Hospodársky výsledok za rok 2007 vo výške 
871.363,66 Sk. bude odvedený na účet rezervného fondu obce. 
Po diskusii poslancov a hlasovaní /2 sa zdržali, ostatní za/ 
bolo vynesené: 



 
 U z n e s e n i e   číslo:  208/2008 
 Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
 berie na vedomie Odborné stanovisko hlavné- 
 ho kontrolora k záverečnému účtu obce za  
 rok 2007 s pripomienkami a záverečný účet 
 obce   s ch v a ľ u j e . 
 Zároveň schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 
 871.363,66 Sk. 
 
3. Informácia o výsledku výberového konania na  
 uskutočnenie rekonštrukcie budovy ZŠ  

Preds. stavebnej komisie Ing. Gregušová informovala 
o výberovom konaní na rekonštrukciu budovy školy s ohľadom na 
zníženie energetickej náročnosti ZŠ Ľ. Podjavorinskej Bzince 
pod Javorinou – Plynová kotolňa. Ponuky predložili tri firmy: 
BTC Trenčín s cen. ponukou 3,900 tis.Sk.; Tibor Mojžiš Trenčín 
s cen. ponukou 3,989 tis.Sk.; Stabilit s.r.o. N.Mesto n.V. 
s cen. ponukou 3,825 tis.Sk. bez DPH. Vybraná bola firma 
Stabilit s.r.o. N.Mesto n.V., s prácami započnú v 7/08 
s ukončením do vykurovacieho obdobia – 15.10.2008. Práce 
môžeme splácať po skúšobnej prevádzke – 2/09. Po diskusii 
poslancov a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené: 

             
     Uznesenie číslo: 209/2008 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
berie na vedomie informáciu o výberovom 
konaní na uskutočnenie rekonštrukcie budovy 
školy s ohľadom na zníženie energetickej 
náročnosti ZŠ Ľ. Podjavorinskej – plynová 
kolňa a schvaľuje vykonanie práce firmou 
Stabilit s.r.o. Nové Mesto n.V. 

 
4. Prerokovanie usmernenia k ochrane úrody 
   pred požiarmi v roku 2008  
   Starosta obce predložil na prerokovanie usmernenie     
   Zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi v roku 2008.  
   Starosta toto usmernenie prerokuje s veliteľmi všetkých  
   požiarnych zborov v obci. Po diskusii poslancov bolo  
   vynesené: 
 
     Uznesenie číslo: 210/2008 
     Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.   

berie na vedomie usmernenie Zabezpečenia 
ochrany úrody pred požiarmi v roku 2008. 

 
5. Starosta obce informoval prítomných, že pre skvalitnenie    
   práce obecného úradu, sme objednali dva nové programy, a to  
   evidencia obyvateľstva a miestne poplatky. Po diskusii  
   poslancov a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené: 
 



     Uznesenie číslo: 211/2008 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
s c h v a ľ u j e  zakúpenie dvoch nových 
programov: evidencia obyvateľstva a miestne 
poplatky do 3000 obyvateľov. 

     
6. Organizačné zabezpečenie dní obce 
   Starosta obce predložil na prerokovanie Organizačné    
   zabezpečenie Dní obce Bzince pod Javorinou, XI. ročníka  
   Bzinského jarmoku a 100. výročia založenia DHZ Bzince pod  
   Jav.; taktiež informoval o posedení pri country hudbe, ktoré  
   sa uskutoční dňa 9.8.2008 v KD Cetuna. Program doladí  
   kultúrna komisia zložená zo všetkých poslancov, na svojom  
   zasadnutí dňa 17.7.2008. Po diskusii poslancov bolo  
   vynesené: 
 
    Uznesenie číslo: 212/2008  

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
berie na vedomie organizačné zabezpečenie dní 
obce dňa 5.,6.9.2008, ako i posedenie pri 
country hudbe dňa 9.8.2008, program doladí 
kultúrna komisia zložená z poslancov obce.  

 
7. Starosta obce predložil na prerokovanie návrh na udelenie  
   čestného uznania pre Základnú školu s MŠ v Bzinciach p.J. pri  
   50. výročí otvorenia školy, a taktiež pre Podjavorinský  
   športový klub Bzince p.J. pri 80. výročí vzniku klubu. Po  
   diskusii poslancov a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené: 
 
     Uznesenie číslo: 213/2008 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
s c h v a ľ u j e   
udelenie čestného uznania pre Základnú školu 
s mat. školou Bzince p.J. pri 50. výročí 
otvorenia školy a pre Podjavorinský športový 
klub Bzince p.J. pri 80. výročí vzniku klubu. 

 
8. Starosta obce informoval prítomných, že je hotový upravený  
   územný plán obce, ktorý spracovala firma DONUM Nové Mesto  
   n.V. Po diskusii poslancov bolo vynesené:   
      
     Uznesenie číslo: 214/2008 
     Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.  
     berie na vedomie informáciu starostu, že je    
    hotový upravený územný plán obce. 
 
9. Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Aleny  
   Mikešovej-Zettnerovej, Bzince p.J. 346, ktorá žiada  
   o prihlásenie na školský byt v budove školy svojho nového  
   manžela Ivana Mikeša. Poslanci sa v diskusii vyjadrili  
   nesúhlasne, nakoľko menovaná je už dva roky v Kanade, nájom  



   síce platí, ale byt je nevyužitý a mladé učiteľky v škole,  
   ktoré majú záujem o byt, tento nedostanú, lebo je obsadený.  
   Poslanci navrhli zdvihnúť nájom. Po diskusii poslancov /5  
   proti, 3 sa zdržali/ bolo vynesené:  
 
    Uznesenie číslo: 215/2008 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
nesúhlasí s prihlásením p. Ivana Mikeša na 
trvalý pobyt v školskom byte súp.č.346. 

 
10. Starosta obce informoval prítomných, že na regulačný úrad  
    sme poslali list o schválenie ceny za vodné a stočné pre rok  
    2008, kde cenu vody navrhujeme 31,50 m3 a stočné 14,50 m3. Po   
    diskusii poslancov a hlasovaní /7 za, 1 sa zdržal/ bolo  
    vynesené: 
 
    Uznesenie číslo: 216/2008 
    Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.  

berie na vedomie a schvaľuje cenu za vodu 
31,50 Sk./m3 a stočné 14,50 Sk./ m3 v r. 2008. 

 
11. Mgr. Ľ. Šupáková vzniesla otázku čo so stavbou domu čís. 82  
    „Miškovicéch mlyn“, ktorá už roky chátra a špatí obec.  
    Starosta jej odpovedal, že sa ohľadom tejto stavby  
    informoval, od 28.1.2008 je vo vlastníctve Obvodného úradu  
    Trenčín, len musí prerokovať s niekým kompetentným, ako  
    mienia nakladať s touto budovou. 
    Mgr. Šupáková taktiež upozornila na budovu reštaurácie,  
    ktorá je v centre obce ošarpalá a nerobí dobré meno COOP  
    Jednote – písomne ich vyzvať čo mienia a kedy robiť.  
 
12. Zást. starostu Ing. Gregušová požiadala poslancov  
    o odsúhlasenie prémií pre starostu obce za II. štvrťrok 2008  
    vo výške 10% + 10% za odovzdanie obecného vodovodu TVS  
    a vybavenie stavebného povolenia na rekonštrukciu školy –  
    plynovej kotolne; ktorá bude vyplatená hneď po vybavení  
    úloh. Po diskusii poslancov a hlasovaní /7 za, 1 proti/ bolo  
    vynesené: 
 
    Uznesenie číslo: 217/2008 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav. 
s c h v a ľ u j e   
pre starostu obce Ing. Pavla Bahníka prémie 
za II. štvrťrok vo výške 10% + 10% po 
vybavení úloh: odovzdanie vodovodu TVS 
a vybavenie stavebného povolenia na 
rekonštrukciu školy – plynovej kotolne.  

 
13. Starosta obce informoval o porade Združenia pre separovaný  
    zber v Kálnici a dáva poslancom na zváženie, aby sme  
    vybudovali triediareň komunálneho odpadu oproti poľnohosp.  



    družstvu – do budúceho zasadnutia OZ sa vyjadriť. 
 
14. Poslanec p. Bušo informoval, že pre Hasičský dom Hrubá  
    Strana zabezpečil elektrické sporáky. Sporáky sú veľké  
    a zaberú zbytočne veľa miesta, preto ich dáva k dispozícii  
    škole, len treba zohnať financie. Ing. Gregušová prisľúbila,  
    že zabezpečí sponzorsky 12 tis. Sk. na tieto sporáky. 
 
15. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, či je spoplatnené  
    miniihrisko, ako sa o tom hovorilo pred jeho výstavbou.  
    Poslankyňa Mgr. Sameková informovala, že o miniihrisko sa  
    nemá kto starať, treba tam stanoviť službu, lebo ho mládež  
    ničí /rozobratý plot, rozrezaná bránka, dokonca vyrezaný  
    trávnik/. Poslanci sa týmto bodom budú zaoberať i na budúcom  
    zasadnutí OZ. 
 
16. Starosta obce informoval, že na viaceré sťažnosti občanov na  
    veľkú hlučnosť počas konania diskoték, s okamžitou  
    platnosťou zastavuje konanie diskoték. Zábavy sa budú  
    povoľovať pre spoločenské organizácie a to jedna zábava za  
    mesiac, s ukončením o 01.00 hodine. Poslanci toto zobrali na  
    vedomie. 
 
Keďže program schôdzky obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, 
starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
Zapísala:     Starosta obce: 
 
 
   Overovatelia: 
 
                                                  
    
                                        


