Zápisnica
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou, konanom
dňa 26.3.2008
-----------------------------------------------------------

Prítomní :

Ing. Pavel Bahník - starosta obce
Poslanci OZ :
Bušo Jaroslav
Kabijev Ivan
Ing. Stachová Alena
Ing. Valo Branislav

Ing. Eva Gregušová
Nociar Ján
Mgr. Šupáková Ľudmila

Neprítomní : Podolanová Danica , Mgr. Sameková Ľubica

Privítaním prítomných otvoril zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
Ing. Pavel Bahník.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Branislava Valu a Jána Nociara.
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom :
1/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
2/ Dotazník ZMOS – zabezpečovanie verejného poriadku príslušníkmi poriadkovej
polície PZ
3/ Záznam z pracovného stretnutia – ochrana pred povodňami na toku Kamečnica
4/ Schválenie projektu rekonštrukcie školy
5/ Informácia HK – previerka stavu platenia dane z nehnuteľností právnických osôb
6/ Správa o inventarizácii majetku obce za r. 2007
7/ Projekt rekonštrukcie vodného zdroja Podvišňové
8/ Vodovod Cetuna – rozšírenie
9/ Schválenie finančného príspevku na Javorinské slávnosti
10/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
11/ Schválenie úpravy rozpočtu originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ
12/ Schválenie vydržania pozemkov pod bytovkou 489
13/ Rôzne
14/ Diskusia

1/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
Starosta obce Ing. Bahník urobil kontrolu uznesení zo zápisnice napísanej
na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.2.2008 nasledovne :
- k bodu 1 – 24/ - občania musia požiadať individuálne T- com Košice
o napojenie internetu,
- k bodu 9/
- zatiaľ úver nie je vybavený, dlhodobý úver sa môže použiť len na
investičnú akciu.
Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené :
Uznesenie
číslo : 178/2008
-------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.2.2008
schvaľuje
s uvedenými pripomienkami.
2/ Dotazník ZMOS – zabezpečovanie verejného poriadku príslušníkmi poriadkovej
polície Policajného zboru SR
Starosta obce oboznámil prítomných s dotazníkom ZMOS, v zmysle ktorého ponúkajú
zabezpečovanie verejného poriadku v obci príslušníkmi poriadkovej polície v rámci ich
služby, za úhradu z obce. Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu a po hlasovaní
/ všetci za / bolo vynesené :
Uznesenie
číslo : 179/2008
--------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
doporučuje starostovi podporiť myšlienku
ZMOS zabezpečovať verejný poriadok v obci
príslušníkmi poriadkovej polície, ale bez
finančného príspevku obce.
3/ Záznam z pracovného stretnutia - ochrana pred povodňami na toku Kamečnica
Starosta obce informoval, že na podnet rodiny Koníkovej bolo zvolané pracovné
stretnutie s Povodím Váhu za účelom ochrany pred povodňami na toku Kamečnica,
ktorá sa každoročne vylieva a zaplavuje priestory bývalej pálenice / vlastníctvo r.
Koníkovej /. Povodie prisľúbilo upraviť ľavý breh Kamenice.
Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že Povodie Váhu doteraz nedodržali dohodnuté úpravy
tokov v Cetune, v Rybníkoch, z Hrušového po Bzince, a preto doporučujú starostovi
preveriť na Povodí, prečo neboli vykonané úpravy.
Uznesenie
číslo : 180/2008
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie informáciu z pracovného
stretnutia s Povodím Váhu ohľadom ochrany
pred povodňami na toku Kamečnica / bývalá
pálenica / a doporučuje starostovi preveriť,
prečo Povodie nevykonalo úpravy tokov v Ce tune, v Rybníkoch, a z Hrušového po Bzince.

4/ Schválenie projektu rekonštrukcie školy
Starosta obce informoval, že obec sa prihlásila na predloženie projektu
´´ Rekonštrukcia školy s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti ZŠ
Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Jav“. Projekt treba predložiť v septembri,
realizovaný bude z fondov EÚ. Tento projekt spracováva firma Vodotika
Bratislava / Ing. Kedrovič /. Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za /
bolo vynesené :
Uznesenie
číslo : 181/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
schvaľuje spracovanie projektu na ´´ Rekon –
štrukciu školy s ohľadom na zníženie
energetickej náročnosti ZŠ Ľ. Podjavorinskej
Bzince pod Jav.“ a súhlasí, aby bol realizovaný
z fondov EÚ.
5/ Previerka HK o stave platenia dane z nehnuteľností právnických osôb
Hlavný kontrolór Ing. Križko oboznámil prítomných s Informáciou HK č. 1/2008
´´ Previerka stavu platenia dane z nehnuteľností právnických osôb ´´. Poslanci sa
v diskusii vyjadrili k tejto previerke a doporučujú písomné požiadať poľnohosp.
družstvo na predloženie zmlúv o prenájme. Zároveň doporučujú, aby starosta v
spolupráci s poslancami prerokovali s daňovníkmi jednotlivé daňové priznania
do májového zasadnutia OZ. Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za /
bolo vynesené :
Uznesenie
číslo : 182/2008
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie Informáciu HK ´´ Previerka
stavu platenia daní z nehnuteľností
právnických osôb za r. 2007 a ukladá starostovi
obce v spolupráci s poslancami prerokovať s
daňovníkmi jednotlivé daňové priznania do
májového zasadnutia OZ.
6/ Správa o inventarizácii majetku obce za rok 2007 - schválenie
Účtovníčka p. Eva Harmadyová oboznámila prítomných o inventarizácii majetku
obce na rok 2007, prečítala zápisnicu zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie,
ktorá odsúhlasila vyradenie nepotrebného majetku obce v celkovej hodnote 70.363, 58 Sk.
Obec Bzince pod Javorinou obhospodaruje majetok, ktorý ku dňu 31.12.2007 má hodnotu
52 361201, 23 Sk. Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené :
Uznesenie
číslo : 183/2008
----------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie a s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce k 31.12.2007
v hodnote 52361201, 23 Sk., ako i vyradenie
majetku v hodnote 70.363,53 Sk.

7/ Projekt rekonštrukcie čerpacej stanice vody na Hrubej Strane – Podvišňové
-----------------------------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že máme spracovaný projekt na rekonštrukciu
čerpacej stanice vody / vodného zdroja / Hrubá Strana – Podvišňové. Poslanci v
diskusii doporučujú starostovi preveriť jeho financovanie cez fondy EÚ alebo envirofond.
Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 184/2008
--------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie a s c h v a ľ u j e
projekt rekonštrukcie vodného zdroja Hrubá
Strana – Podvišňové a doporučuje starostovi
preveriť možnosti financovania prác cez fondy
EÚ alebo envirofond.
8/ Vodovod Cetuna - rozšírenie
---------------------------Starosta obce informoval prítomných o požiadavke občanov z Cetuny – časť
u Gulánov o vybudovanie vodovodu. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že v tomto
roku nie sú financie v rozpočte na tento vodovod, pripraví sa možnosť realizácie
v budúcom roku.
U z n e s e n i e číslo : 185/2008
--------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie požiadavku občanov z Cetuny
u Gulánov a doporučuje uvažovať a touto akciou
v rozpočte pre budúci rok.
9/ Schválenie finančného príspevku na Javorinské slávnosti
---------------------------------------------Starosta obce oboznámil prítomných, že bol zvolený na podpredsedu prípravného
výboru Javorinských slávností v tomto roku, a zároveň požiadal o finančný príspevok
na realizáciu slávností vo výške 5000,- Sk. Po diskusii poslancov a hlasovaní
/ všetci za / bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 186/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
Schvaľuje
na organizovanie Javorinských slávností v
tomto roku finančný príspevok vo výške
5000,-Sk.
10/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
----------------------------------------------------------Starosta obce Ing. Pavel Bahník odovzdal predsedníčke komisie na ochranu
verejného záujmu Ing. Gregušovej svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu za rok 2007, čo obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie.

11/ Schválenie úpravy rozpočtu originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ
----------------------------------------------------Starosta obce predložil na prerokovanie úpravu jednotlivých kapitol schváleného
rozpočtu obce pre originálne kompetencie ZŠ s MŠ pre rok 2008 nasledovne :
zo 141. 000,-Sk. znížiť na 41. 474,- Sk. – pre MŠ – nátery okien, vymaľovanie
chodieb, zo 100. 000,- Sk. znížiť na 50. 000,- Sk. – pre ŠJ – elektrická dvojrúra.
Po hlasovaní poslancov / všetci za / bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 187/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
schvaľuje
úpravu jednotlivých kapitol v schválenom
rozpočte obce pre rok 2008 pre originálne
kompetencie ZŠ s MŠ, a to : 41. 474,- Sk.
pre MŠ – nátery okien, vymaľovanie chodieb,
50. 000,- Sk. pre ŠJ – elektrická dvojrúra.
12/ Schválenie vydržania pozemkov pod bytovkou : 489
-------------------------------------------Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Jankoviča, ktorý zastupuje
bývajúcich v bytovke č. 489, za účelom vysporiadania pozemku – parc. č. 200/2 v
k. ú. Dolné Bzince. Tento pozemok bol od pôvodných vlastníkov vykúpený ešte MNV
Bzince v r. 1974, ale nebol zapísaný v katastri. Aby sa mohol zapísať, teraz už na Obec
Bzince, treba odsúhlasiť jeho vydržanie. Po hlasovaní poslancov / 5 za, 1 sa zdržal /
bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 188/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
schvaľuje
vydržanie pôvodných pozemkov / par. č.
193/4, 193/5, 193/6, 194, 200, 201/1, 201/2,
201/3 z ktorých bola vytvorená nová parc. č.
200/2 v k. ú. Dolné Bzince na
Obec Bzince pod Javorinou.
13/ Osadenie dopravných značiek v obci
--------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že na pripomienky občanov, budeme musieť
osadiť dopravné značky v obci. Starosta doporučil, aby komisia ver. poriadku pripravila
návrh osadenia značiek do budúceho zasadnutia OZ, čo obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie.
14/ Informácia z rokovania s riaditeľom PZ v Starej Turej
------------------------------------------Starosta obce oboznámil prítomných, že v poslednej dobe sa vyskytli počiny, ktoré
nemôžeme prehliadať / rozobrané zábradlie pri zdrav. stredisku, popísaný múr budovy
obecného úradu, popísaná ČOV a nová regulačná SPP, ukradnutý kábel na ČOV z
veľkého čerpadla, v dôsledku čoho stála 2 dni a pod.

Z uvedeného dôvodu starosta vyvolal rokovanie s riaditeľom PZ Stará Turá, ktorý prisľúbil
pomoc – zatiaľ budú hliadky častejšie prechádzať cez obec.
15/ Informácia HK – Stav v kolaudácii súboru stavieb Vodovod Bzince pod Jav.
----------------------------------------------------------Hlavný kontrolór Ing. Križko oboznámil prítomných s Informáciou č. 2/2008 – Stav v
kolaudácii súboru stavieb Vodovod Bzince pod Javorinou. Po diskusii poslancov bolo
vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 189/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie Informáciu č. 2/2008 HK –
Stav v kolaudácii súboru stavieb Vodovod
Bzince pod Javorinou.
16/ Informácia o Výzvach na podávanie projektov v rámci Národného strategického
rámca
------------------------------------------------------------Starosta obce informoval prítomných o Výzvach na podávanie projektov v rámci
Národného strategického rámca. Dôležitý pre obce je ROP / Regionálny operačný
program /, súčasťou ktorého je : - rekonštrukcia miestnych komunikácii,- rekonštrukcia
a výstavba chodníkov a cyklistických trás, - rekonštrukcia verejných priestranstiev, rekonštrukcia a výstavba zariadení verejnej zelene,- regulácia povodí v zastavaných
územiach obce,- rekonštrukcia verejných osvetlení, - rekonštrukcia a výstavba
autobusových zastávok,- rekonštrukcia a výstavba verejných sociálnych zariadení,rekonštrukcia kanalizácie a vodovod, a to výlučne v súvislosti s realizáciou ostatných
vyššie uvedených aktivít,- rekonštrukcia objektov využívaných na kultúrno – spoločenské
a osvetové účely / kultúrne domy, osvetové strediská /. Po zverejnení výzvy podáme
na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ZŠ podá na vzdelávací program. Po diskusii
poslancov bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 190/2008
----------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie informáciu o Výzvach na
podávanie projektov v rámci Národného
strategického rámca.
17/ Informácia o zakúpení pohrebného auta
----------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že spolu s poslancom J. Bušom zakúpili v
Malackách na spotrebný úver dodávku typu Volkswagen T4 transportér kombi za
199 tis. Sk. s mesačnými splátkami 6. 804,-Sk. s akontáciou 83. 100,- Sk. Zároveň túto
dodávku previezli do firmy PANAX Bratislava na prerobenie na pohrebné auto, za cenu
205. 275,- Sk. Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 191/2008
-------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
schvaľuje zakúpenie pohrebného auta pre
zabezpečovanie pohrebných služieb v obci.

18/ Protokol o výsledku kontroly - ČOV
------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že začiatkom marca bola zo Štátnej inšpekcie
životného prostredia Žilinou vykonaná kontrola na ČOV, kde bolo vykonané 2- hodinové
meranie a zobraté vzorky. Výsledky dopadli dobre. Po diskusii poslancov bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 192/2008
---------------------------Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Jav.
berie na vedomie informáciu starostu o
výsledku kontroly na ČOV ŠIŽP Žilina.
19/ Informácia o platobných výmeroch na dane
------------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že pripravujeme nové platobné výmery na daň z
nehnuteľností. Všetky dane sa nahráva do počítača brigádnička, a budú sa spracovávať
elektronicky, doteraz boli spracovávané ručne. Daň začneme vyberať od 1 . mája 2008
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
20/ Článok do Trenčianskych novín
----------------------------Starosta obce informoval, že ho oslovili z redakcie Trenčianskych novín, aby sme
spracovali článok – informáciou o o živote a rozvoji obce, ktorý nám uverejnia, za
zakúpenie 200 ks novín. Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu.
21/ Aktivity starostu obce
-------------------Starosta obce oboznámil prítomných so svojimi aktivitami od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 6.2.2008 doteraz. Poslanci zobrali na vedomie túto
informáciu.
22/ Návrh spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Boršice
-----------------------------------------------------------Starosta obce informoval prítomných, že na podnet starostu z Boršíc u Blatnice sa
uskutočnilo stretnutie i za účasti projektanta z Boršíc, kde boli prerokované návrhy
spoločných projektov v rámci cezhraničnej solupráce. V rámci tejto spolupráce
doporučujeme do projektu zaradiť opravu kultúrneho domu Cetuna. Poslanci doporučili
v rámci tohto dorobiť kultúrny dom Hrubá Strana. Po diskusii poslancov bolo vynesené
U z n e s e n i e číslo: 193/2008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod
Javorinou berie na vedomie informáciu o
návrhu spoločných projektov v rámci
cezhraničnej spolupráce s obcou Boršice.
23/ Starosta obce oboznámil prítomných , že je treba pouvažovať nad novým pracovníkom
na funkciu- údržbár obce. Terajší pracovník, ktorý tieto drobné opravy a údržbu
vykonáva, väčšiu časť dňa strávi na ČOV. Dáva poslancom návrh, aby pouvažovali nad
údržbárom do jesene. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

24/ Poslanec p. I. Kabijev informoval, že je treba zlikvidovať neporiadok v Hrušovom za
kultúrnym domom; - pouvažovať nad zriadením bankomatu Slovenskej sporiteľne v obci;
- rozšíriť sortiment v železiarstve.
25/ Na podnet viacerých občanov z Cetuny p. Nociar doporučuje so SAD Nové Mesto nad
Váhom , prerokovať zriadenie novej autobusovej zastávky na Záhumenskej ceste; keď idú
na hroby na dolnobzinský cintorín, aby nemuseli ísť od obecného úradu pešo. Poslanci
doporučili starostovi prerokovať túto požiadavku so SAD.
26/ Zástupkyňa starostu p. Ing. Gregušová požiadala poslancov o odsúhlasenie prémií pre
starostu obce za IV. štvrťrok 2007 vo výške 10% a za I. štvrťrok 2008 vo výške 20%.
Po diskusii poslancov a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené :
U z n e s e n i e číslo : 194/2008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod
Javorinou s c h v a ľ u j e pre starostu obce
Ing. Pavla Bahníka prémie:
za IV. štvrťrok 2007 vo výške 10% a
za I. štvrťrok 2008 vo výške 20%.
27/ Starosta obce oboznámil prítomných, že pre účtovníčku, na spracovanie účtovných
výkazov i doma, bol zakúpený notebook. Po diskusii poslancov a hlasovaní /všetci za/
bolo vynesené:
U z n e s e n i e číslo: 195/2008
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod
Javorinou s c h v a ľ u j e zakúpenie
Notebooku pre potreby účtovníčky.

Keďže program schôdzky obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
prítomným za účasť, a zasadnutie ukončil.

Zapísala:

Starosta obce:

Overovatelia:
......................................................................
......................................................................

