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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 16.06.2010  
o 16,00 h v kultúrnom dome v Cetune. 

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. Ján Nociar 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Informácia o povodniach 
3) Finančná zbierka na pomoc obciam postihnutým povodňami 
4) Oprava komunikácii po povodniach - doplnený 
5) Správa HK – finančná kontrola platenia daní z nehnuteľností za rok 2009 
6) Návrh plánu práce HK na druhý polrok 2010 
7) OZ Dní Obce Bzince pod Javorinou – plnenie úloh 
8) OZ realizácie projektu „Športom k priateľstvu“ 
9) Realizácia projektov „Rekonštrukcia školy“ a „Regenerácia centra obce“ 
10) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
11) Žiadosť o riešenie ohrozenia pred RD s.č. 252 – p. Ondrejičková  
12) Zámena časti pozemku p.č. 271 k.ú. Dolné Bzince so ŚVP š.p. 
13) Požiar domu Jána Pašku – žiadosť o pomoc - doplnený 
14)  Schválenie úveru na úpravu centra obce - doplnený 
15) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií - doplnený 
16) Rôzne 

• Obhliadka cesty okolo požiarnej zbrojnice, u Slávikov  
• OZ otvorenia multifunkčného ihriska v Cetune 
• OZ súťaže v parkúrovom skákaní a posedenia pri country hudbe v Cetune 
• Ponuka železničných podvalov - doplnený 
• Informácia o činnosti starostu obce 

17) Diskusia 
18) Záver 

 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ. 
UZNESENIE číslo 532/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ.  (jednohlasne) 
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1) Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 
 Starosta obce urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 18.05.2010. 
UZNESENIE číslo 533/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 18.05.2010. (jednohlasne) 
 
2) Informácia o povodniach 
Starosta obce informoval poslancov OZ o povodniach v obci. 
UZNESENIE číslo 534/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o povodniach v obci.    
 
3) Finančná zbierka na pomoc obciam postihnutým povodňami 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obce a Spoločný úrad samosprávy n.o.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 535/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí  s konaním zbierky na území obce. 
(jednohlasne) 
 
4) Oprava  komunikácií pod povodniach 
Starosta obce informoval poslancov OZ o povodniach v obci. 
P. Nociar upozornil na potrebu riešenia stavu komunikácie v Potokoch nakoľko sa po tejto 
komunikácii  zváža drevo – urbariát a štátne lesy, je potrebné obidva subjekty pozvať na rokovanie. 
UZNESENIE číslo 536/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o povodniach  
a oprave komunikácii po povodniach v obci.    
 
5) Správa HK – finančná kontrola platenia daní z nehnuteľnosti za rok 2009 
HK predniesol správu o finančnej kontrole platenia daní z nehnuteľnosti za rok 2009.  
HK doporučuje OZ : - prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených odchýliek v daňových 
priznaniach a spôsob vymáhania nedoplatkov. 
P. Nociar odporúča starostovi obce pozvať podnikateľské subjekty, ktoré sú dlhoročnými neplatičmi 
daní na rokovanie. 
Na základe záverov z kontroly upozorniť neplatičov na uhradenie si záväzkov do 30.07.2010, 
v prípade neuhradenia budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 537/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Správu HK – finančná kontrola platenia 
daní z nehnuteľnosti za rok 2009 a ukladá starostovi obce zabezpečiť plnenie záverov z kontroly. 
(jednohlasne) 
 
6) Návrh plánu práce HK na druhý polrok 2010 
HK predložil na schválenie Návrh plánu práce HK na druhý polrok: 
8/2010 – Kontrola hospodárenia v predajni noviny a pohrebníctvo za  rok 2009 
9/2010 – Kontrola finančných príjmov a výdavkov za odber pitnej vody v roku 2008 
11/2010 – Analýza stavu nehnuteľného majetku obce 
12/2010 – Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce pre rok 2011 
                 Kontrola stavu pokladne a v 8 a 11 mesiaci 2010 
UZNESENIE číslo 538/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce na 
druhý polrok 2010.  (jednohlasne) 
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7) OZ Dní Obce Bzince pod Javorinou – plnenie úloh 
Starosta obce informoval poslancov OZ o organizačnom zabezpečení Dní Obce Bzince pod Javorinou 
o príprave kultúrneho programu, informácie pre predávajúcich zabezpečí p. Nociar a p. Janka 
Kuhajdová počas jarmoku na Starej Turej. 
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 539/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o zabezpečení 
kultúrneho programu.  
 
8) OZ realizácie projektu „Športom k priateľstvu“  
Starosta obce informoval prítomných o stave rozpracovanosti projektu „Športom k priateľstvu“ 
a aktivitách, ktoré budú realizované v rámci tohto projektu, pričom upozornil, že  je potrebné projekt 
najskôr zrealizovať a platby budú prebiehať až v priebehu 3 až 12 mesiacov po ukončení projektu. 
Starosta obce vyzval poslancov OZ na pomoc pri realizovaní aktivít v zmysle predloženého 
organizačného zabezpečenia. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 540/2010 
OZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu „Športom k priateľstvu“. 
 
9) Realizácia projektov „Rekonštrukcia školy“ a „Úprava centra obce“ 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že sú už podpísané zmluvy s MVaRRZ SR o poskytnutí  
NFP a o stave  rozpracovanosti projektov „Rekonštrukcia školy“ a „Úprava centra obce“.  
ZŠ – už je podpísaná zmluva s dodávateľom- Izotech group s.r.o. a stavebný dozor zabezpečuje p. 
Mária Bahníková, realizácia začína 25.06.2010. 
Úprava centra obce – ukončené je verejné obstarávanie a víťazným uchádzačom je firma EKOSTAV, 
práce by mali začať už v letných mesiacoch. 
UZNESENIE číslo 541/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o realizácii projektov 
„Rekonštrukcia školy“ a „Úprava centra obce“. 
 
10) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
Starosta obce informoval prítomných o prevádzke a nákladoch na prevádzku RZ Hrubá Strana s tým, 
že na augustové zastupiteľstvo predloží návrh na ďalšie prevádzkovanie RZ . 
UZNESENIE číslo 542/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  informáciu o prevádzke RZ Hrubá 
Strana. 
 
11) Žiadosť o riešenie ohrozenia pred RD s.č. 252 – p. Ondrejičková  
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Pavlíny Ondrejičkovej o riešenie ohrozenia RD s.č. 
252, kde po dažďoch a podmočení pôdy hrozí vyvrátenie jedle a ostatných ihličnatých stromov, 
ktorým by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku RD s.č. 252. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 543/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou poveruje  komisiu životného prostredia, aby 
posúdila stav a nutnosť výrubu drevín pred RD s.č. 252. (jednohlasne) 
 
12) Zámena časti pozemku p.č. 271 k.ú. Dolné Bzince so SVP š.p. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh SVP š.p. na zámenu časti pozemku p.č. 271 v reg. E-KN, 
na ktorej už nie je koryto potoka za časť parcely 272/1 v reg. C-KN, na ktorej je nové koryto  potoka 
medzi SVP š.p. a obcou v súvislosti s usporiadavaním pozemkov pod RD s.č. 598 a záhrade p. 
Ľubomíra Stachu v k.ú. Dolné Bzince. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
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UZNESENIE číslo 544/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou súhlasí so zámenou pozemkov so SVP š.p., s tým, 
že p. Ľ. Stacho si dá spracovať GPL a hradí všetky náklady spojené s vyhotovením zámennej zmluvy. 
(5 za, 1 sa zdržal).   
 
13) Požiar domu Jána Pašku – žiadosť o pomoc - doplnený 
Starostu obce predložil  poslancom OZ žiadosť o pomoc pri zabezpečení veľkoobjemového 
kontajnera,  jeho pristavenie a likvidáciu odpadu vzniknutého pri požiari kuchyne, ktorý spôsobil skrat 
v digestore. 
UZNESENIE číslo 545/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odvoz poškodeného nábytku na náklady  
obce.(jednohlasne) 
 
14) Schválenie úveru na Úpravu centra obce - doplnený 
Starosta obce informoval  prítomných poslancov OZ  o podmienkach poskytnutia úveru zo SZRB, a.s. 
na investičnú akciu Úpravu centra obce na vlastné zdroje vo výške 36.148,77 €. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 546/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje poskytnutie úveru zo SZRB, a.s.  na  
Investičnú akciu Úprava centra obce Bzince pod Javorinou na vlastné zdroje vo výške 36.148,77 € 
s ručením úveru blankozmenkou obce. (jednohlasne). 
 
15) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií - doplnený 
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ  zásady odmeňovania poslancov, predsedov 
výborov miestnych častí a členov komisií: 
poslanec OZ za každé zasadnutie      7,00 EUR 
predseda komisie OZ za každé zasadnutie  7,00 EUR 
člen komisie OZ za každé zasadnutie   5,00 EUR 
zástupkyňa starostu obce              41,00 EUR mesačne 
predsedom výborov miestnych častí                        35,00  EUR za polrok 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 547/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, 
predsedov výborov miestnych častí a členov komisií nasledovne: 
poslanec OZ za každé zasadnutie      7,00 EUR 
predseda komisie OZ za každé zasadnutie  7,00 EUR 
člen komisie OZ za každé zasadnutie   5,00 EUR 
zástupkyňa starostu obce              41,00 EUR mesačne 
predsedom výborov miestnych častí                        35,00  EUR za polrok 
(jednohlasne) 
 
Rôzne:  
16) Obhliadka cesty okolo požiarnej zbrojnice, u Slávikov – vypustený. 
 
17) OZ otvorenia multifunk čného ihriska v Cetune 
Starosta obce informoval prítomných o prevzatí  stavby „Multifunkčného ihriska v Cetune“, p. 
poslanec Nociar informoval a pozval prítomných na  slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska dňa 
10.07.2010 spolu so sprievodným programom – štvorhra tenis, volejbal žiaci, mini futbal žiaci za 
účastí hostí. 
 
18) OZ súťaže v parkúrovom skákaní a posedenia pri country hudbe v Cetune – vypustený. 
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19)  Informácia Ponuka železničných podvalov - doplnený 
Starosta obce informoval prítomných o ponuke železničných podvalov – betónových a 
možnosti použiť ich, avšak nie je jednoduchá manipulácia s nimi a náklady na ich uloženie by boli 
vysoké. OZ nedoporučuje ich využitie. 
 
20) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2010. 
UZNESENIE číslo 548/2010  
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 18.05.2010. (jednohlasne) 
 
21) P. Bušová sa informovala na výsledok rokovania na SAD v Trenčíne – zmena by bola možná len 
vtedy, ak by nedošlo k zvýšeniu prepravných nákladov a zníženiu počtu cestujúcich. 
P. Bušová sa informovala na zákon o komunálnych voľbách  -  neprerokovával sa – samostatné 
miestne časti. 
 

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: 
 

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

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


