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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 23.03.2011  
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. Ján Chorvát a p. Mgr. Ľubica Sameková 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2) Schválenie členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií v zmysle zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
3) Poučenie o povinnosti mlčanlivosti o spracúvaní osobných údajov 
4) Záznam z finančnej kontroly č.2/2011 
5) Zmena rozpočtu na rok 2011 
6) Porovnanie nákladov na el. energiu 
7) Polročná vyhodnocovacia správa ZŠ 
8) Dodatok k  VZN č.1/2008 
9) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
10) Plán rozvoja obce na roky 2011-2014 
11) Príspevok na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 
12) OZ Dní obce 
13) Majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc.č. 3034/3 o výmere 98 m2  v k.ú. Horné Bzince 

pod budovou požiarnej zbrojnice vo Vrzávke, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc.č. 
3034/2, ktorý je vo vlastníctve Heleny Laukovej  

 
Rôzne 
14) Žiadosť ZO Technických športov SjF Bratislava o súhlas s konaním športovo- strelecko- 

historickej akcie 
15) Informácie z komisií OZ 
16) 60.výročie úmrtia Ľ. R. Podjavorinskej 
17) Informácia o činnosti starostu obce 
18) Diskusia 
19) Záver 
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Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ  program OZ. 
UZNESENIE číslo 27/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
Zmena poradia bodov programu 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zmenu poradia bodov programu, na základe žiadosti 
prítomnej občianky obce p. Švajdovej. 
UZNESENIE číslo 28/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zmenu poradia bodov programu OZ  
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na základe  zápisnice napísanej na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva  konaného dňa 19.01.2011. 
K bodu č. 2 zápisnice: p. poslanec Pavel Hložka informoval OZ o doplnení členov sociálnej komisie 
pri OZ a to: Ing. Alena Stachová, p. Jana Bušová a p. Peter Stacho. 
K bodu č.7 zápisnice: starosta obce oboznámil poslancov OZ  s tým, že za členov Rady školy majú  
byť schválený traja poslanci OZ a navrhol doplniť k p. Mgr. Ľ. Samekovej, p. P. Stacha a p.Ing. 
Podhradského  
UZNESENIE číslo 29/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje členov Rady školy: p. Petra Stacha a p. 
Ing. Pavla Podhradského  
(za: p. Ján Chorvát, p. Pavel Hložka, p. Ján Nociar, p. Ing. Eva Gregušová, p. Mgr. Ľubica Sameková, 
zdržal sa: p. Peter Stacho) 
K bodu č. 8 zápisnice: predsedkyňa Kultúrnej komisie pri OZ oboznámila poslancov OZ s tým, že 
kultúrna komisia neodporučila poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie knihy 
UZNESENIE číslo 30/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku na 
vydanie knihy 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
K bodu č.8 zápisnice: p. Ing. P. Podhradský doplnil do plánu kultúrno-spoločenských akcií : „Pálenie 
Jura“, ktoré sa bude konať 24.04.2011. 
K bodu č.20 zápisnice: starosta obce oboznámil poslancov OZ so zložením redakčnej rady obecných 
novín: p. Dzurilová, p. Peráček a p. Šupáková. 
 
2) P. Švajdová : Informácia o zabezpečení čistoty resp. poriadku v obci Bzince pod Javorinou 
a informácia o stave budovy MŠ  
P. Švajdová sa obrátila na starostu obce a poslancov OZ so žiadosťou o informáciu o tom aké má ona 
ako občan a obyvateľ obce Bzince pod Javorinou povinnosti týkajúce sa zabezpečenia čistoty svojej 
záhrady, „pálenia“ a čistenia jarkov okolo domu vo vzťahu voči spoluobčanom, nakoľko od nich 
počúva, že sa o svoj pozemok riadne nestará a ona ten pocit nemá. 
Starosta obce odpovedal nasledovne: spaľovanie riešia dva zákony a to zákon o ochrane ovzdušia 
a požiarny zákon, ktoré sú vo vzájomnom nesúlade, a tak je spaľovanie na území obce zakázané 
a vždy na jar sa štiepkuje. Páliť drevný je potrebné tak, aby to neobťažovalo ostatných občanov. 
Čistenie jarkov by mala zabezpečovať obec, ale obec vyzýva občanov, aby sa o tento priestor starali, 
obec zabezpečuje vyvážanie odpadu každé dva týždne t.j. vyvážaný je všetok odpad z obce tak, aby 
nevznikali „divoké“ skládky odpadu. 
P. Švajdová upozornila OZ na to, že v budove MŠ v hornej časti „padá“ plafón a rodičia v rámci 
občianskeho združenia sa snažia a pomáhajú MŠ ako vedia, zároveň požiadala OZ o zabezpečenie 
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riešenia tohto stavu. Starosta obce informoval o tom, že sa spracováva projekt zateplenia a zníženia 
energetickej náročnosti budovy MŠ, škôlku budeme maľovať.  
Pripravujú sa projekty aj na zateplenie a výmenu okien aj na hospodárskej budove MŠ, spolu 
s návrhom riešenia strechy, pričom celá rekonštrukcia musí byť zameraná na zníženie energetickej  
náročnosti za použitia alternatívneho zdroja, navrhnuté by mali byť slnečné kolektory. Toto  
zameranie je účelové nakoľko je možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ s uvedeným 
zameraním. 
 
3) Schválenie členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií v zmysle zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
Návrh  členov komisie predložila zástupkyňa starostu obce Ing. E. Gregušová v nasledovnom zložení:  
Ing. E. Gregušová, J.Nociar, J. Chorvát a P.Hložka. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 31/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  členov komisie pre nezlučiteľnosť 
funkcií v zmysle zák.č. 357/2004 Z.z. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
4) Poučenie o mlčanlivosti o spracúvaní osobných údajov 
Starosta obce poučil poslancov OZ o povinnosti mlčanlivosti o spracúvaní osobných údajov v zmysle 
§ 17 zák.č.482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
5) Záznam o výsledku finančnej kontroly č.1/2011 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ s výsledkom finančnej kontroly 
č.1/2011, ktorej predmetom bola kontrola použitia finančných prostriedkov obce na činnosť DHZ 
v roku 2010. HK touto kontrolou zistil, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú vyššie náklady na 
PHM. Z pohľadu na rozpočtovanú čiastku € pre kapitolu DHZ vo výške 2771 €, táto bola čerpaná vo 
výške 5334,63 €. Uvedená skutočnosť potvrdzuje „rozpočtovú nedisciplínu“ a takýchto prípadov sa 
musíme v budúcnosti vyvarovať. Ak je nejaký materiál alebo akcia potrebná a spôsobí zvýšenie 
nákladov oproti rozpočtovaným, je potrebné iniciovať návrh na zmenu rozpočtu. HK do poručuje OZ 
prijať nasledovné uznesenie: OZ berie na vedomie správu HK č. 1/2011. 
P. poslankyňa Mgr. Sameková sa pýtala HK na položku PHM, ktorá nie je vo Vrzávke a v Hrušovom. 
P. starosta upozornil, že sa obec snaží, aby finančné prostriedky boli rovnomerne pridelené každému 
DHZ. P. Ing. E. Gregušová upozornila na to, že takéto zmeny prináša život a preto  finančná komisia 
má iniciovať zmenu rozpočtu.  
UZNESENIE číslo 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie správu HK č.1/2011. 
 
6) Záznam o výsledku finančnej kontroly č.2/2011 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ s výsledkom finančnej kontroly 
č.2/2011, ktorej predmetom bola kontrola finančných príjmov a výdavkov za vodu. Táto kontrola nám 
potvrdzuje, že hospodárenie s pitnou vodou je stále stratové, i keď finančný rozdiel sa znižuje. 
Zníženie finančnej stratovosti za dodávku vody bolo dosiahnuté hlavne neustálym riešením tohto 
problému – upozorňovanie neplatičov, odpojenie 3 prípojok, zistenie doteraz neevidovaných odberov 
a aj výmenu niektorých vodomerov. Odpojenie prípojok malo veľký následný efekt pre dlhodobých 
neplatičov, ktorí začali platiť i keď v menších čiastkach €. Pre objektívne posudzovanie hospodárenia 
s pitnou vodou je potrebné dodržiavať pravidelné odpočty odberu vody od odberateľov a to 2 krát 
ročne v týždňoch 13 alebo 14 a druhý odber v týždňoch 39 alebo 40. Pre dosiahnutie zníženia strát 
vody v m3 budeme musieť urobiť opatrenia, tak ako ich doporučili odborníci z TVS. Najskôr 
navrhujem vybudovať centrálne meranie odberu vody pri odbočke od hlavnej trasy vodovodu dolná 
časť obce záhumenská cesta (Halgas, Kovačovic, trasa vedie až za potok Macúch, Okrucký ...). 
Z účastníkov pripojených na tejto odbočke vodovodu vytvoriť spoločenstvo odberateľov, ktorí by si 
rozúčtovali celkovo nameraný odber vody, vrátane prípadných strát vody na tejto odbočke potrubia. 
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Ďalšie podobné centrálne meranie urobiť na:  záhumenská cesta horná časť obce odbočka do „uličky“ 
a na Hrubej Strane pred vchodom k Holubcovi. Pri najbližšom odpočte vodomerov v obci treba zistiť 
a zaznamenať, ktoré vodovodné šachty sú zaplavené vodou a u týchto následne zabezpečiť zmeranie 
úniku vody, zistené poruchy čo najskôr odstrániť. Takáto porucha asi je pri Domove dôchodcov. Ako 
už je konštatované, zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce je stratové, preto je potrebné 
zaoberať sa možnosťou zvýšenia sumy za vodu tak, ako ju účtuje TVS-ka pre obyvateľov miestnej 
časti Cetuna. HK navrhuje OZ prijať úlohu:  

- 1x za 2 mesiace hlásiť v miestnom rozhlase o poplatkoch za vodu 
- Osobná návšteva poslancov podľa volebného obvodu neplatičov s väčšou čiastkou € 
- Odpojiť prípojku vody: Bušo Zdenko č.d. 99, Herák Alexander č.d. 309, Mazáňová Vlasta č.d. 

287, Kačány Ondrej č.d. 309 a Mazáňová Vendula č.d. 314. V prípade novej žiadosti 
o pripojenie vody požadovať poplatok za žiadosť o prípojku vody a náklady za pripojenie. 
Takýto o prípojku vody žiadatelia musia mať vyrovnané staré pohľadávky obce 

- Vybudovať dve revízne šachty na vstupe do obce 
- Realizovať postupne opatrenia uvedené v závere tejto kontroly. 

Starosta obce informoval o tom, že obec musí mať zabezpečeného  prevádzkovateľa obecného 
vodovodu, obec je v rokovaní s firmami: AQUA Kubiš Stará Turá, PreVak Stará Turá a TVS a.s., 
problémom je to, že vodu nakupujeme od TVS a.s., objednanú máme firmu, ktorá vykoná kontrolu 
tesnenia potrubia vodovodu  a zaznamená tak úniky vody. P. Ing. E. Gregušová upozornila na to, že už 
niekoľko rokov OZ vie, že je potrebné vybudovať šachtu na vstupe do obce a ešte ďalšie na vetvách 
vodovodu. P. Mgr. Laco ako občan prítomný na zasadnutí OZ sa opýtal na približnú cenu  
vybudovania jednej  šachty – približná cena 660 €. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 33/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie správu HK na vedomie  a v zmysle záverov 
správy HK  č. 2/2011 budú plnené úlohy. 
UZNESENIE číslo 34/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpojiť prípojky vody: Herák Alexander, 
Kačány Ondrej, Mazáňová Vendula, vyzvať na zaplatenie : Zdenko Bušo a Mazáňová Vlasta. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, , Pavel Hložka, proti: Mgr. Ľubica 
Sameková) 
 
7) Zmena rozpočtu na rok 2011 
Predseda finančnej komisie informoval OZ o návrhu zmien v rozpočte. P. Ing. E. Gregušová nesúhlasí 
s tým, aby sa návrh zmien v rozpočte schvaľoval na dnešnom zastupiteľstve, navrhla zobrať 
informáciu na vedomie a rozpočet zaslať poslancom OZ mailom a schvaľovať sa môže na 
nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 
UZNESENIE číslo 35/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu a návrhu zmien 
v rozpočte na rok 2011 
 
8) Porovnanie nákladov na el. energiu 
Starosta obce dal slovo HK, ktorý spracoval porovnanie nákladov za el. energiu vzhľadom k zmene 
odberateľa el.energie. Z rozboru nákladov vychádza, že nový dodávateľ je lacnejší – jeho sľuby 
o znížení nákladov sú reálne. Treba podotknúť, že aspoň zatiaľ. Ešte nevieme aké náklady budú 
napríklad pri poruche ističa, elektromeru a aká bude rýchlosť odstraňovania porúch. Aj tak to 
rozhodnutie na zmenu považuje HK za správne, vždy je tu možnosť ďalšej zmeny. 
UZNESENIE číslo 36/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu HK o porovnaní 
nákladov na el.energiu. 
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9) Polročná vyhodnocovacia správa ZŠ 
Starosta obce dal slovo p. Mgr. Ľ. Samekovej, ktorá informovala poslancov OZ o výsledkoch ZŠ v I. 
polroku školského roku 2010/2011. Súčasne upozornila poslancov OZ na potrebu vytvorenia novej 
triedy v MŠ vzhľadom na vzrastajúci počet detí. 
UZNESENIE číslo 37/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o výsledkoch ZŠ v I. 
polroku šk. roku 2010/2011. 
 
10) Dodatok k VZN č.1/2008 Určenie školského obvodu základnej školy, miesta a času zápisu do 
základnej školy a výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
Starosta obce dal slovo p. Mgr. Ľ. Samekovej, ktorá predložila a zdôvodnila návrh dodatku k VZN 
č.1/2008 UZNESENIE číslo 38/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje dodatok k VZN č.1/2008.   
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
11) Dodatok k VZN č. 4/2008  
Starosta obce dal slovo p. Mgr. Ľ. Samekovej, ktorá predložila a zdôvodnila návrh dodatku k VZN 
č.4/2008 
UZNESENIE číslo 39/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  dodatok k VZN č.4/2008.   
za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka) 
 
12) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu  
Starosta obce odovzdal svojej zástupkyni  p. Ing. E. Gregušovej - oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov starostu, p. Ing. E. Gregušová zvolala  členov komisie pre 
nezlučiteľnosť funkcií v zmysle zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov na 06.04.2011 o 16,00 h  
UZNESENIE číslo 40/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov starostu obce. 
 
13) Plán rozvoja obce na roky 2011 -2014  
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s Plánom rozvoja obce na roky 2011 -2014  
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 41/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Plán rozvoja obce na roky 2011 -2014. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
14) Príspevok na Slávnosti bratstva čechov a slovákov  
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s prípravami Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, starosta 
obce sa stal predsedom prípravného výboru slávností. 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 42/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou doporučilo finančnej komisii zahrnúť príspevok 
200,-€ do rozpočtu obce. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
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15) Organizačné zabezpečenie „Dní obce“ 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s organizačným zabezpečením „Dní obce“ , predložil 
poslancom OZ pracovný materiál organizačného zabezpečenia „Dní obce“ a dal poslancom OZ na 
zváženie či „Dni obce“ budú jedno alebo dvojdňové. 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 43/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schválilo termín konania „Dní obce“ a to prvý 
septembrový víkend. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pracovný materiál organizačného zabezpečenia „Dní obce“. 
 
16) Majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc.č. 3034/3 o výmere 98 m2  v k.ú. Horné Bzince 
pod budovou požiarnej zbrojnice vo Vrzávke, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc.č. 
3034/2, ktorý je vo vlastníctve Heleny Laukovej  
Prednostka obecného úradu oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Heleny Laukovej 
o usporiadanie pozemku pod budovou požiarnej zbrojnice vo Vrzávke. Pozemok pod budovou 
požiarnej zbrojnice je v jej vlastníctve. 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 44/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odkúpenie pozemku pod budovou 
požiarnej zbrojnice vo Vrzávke s tým, že starosta obce vstúpi do rokovania o cene s p. Helenou 
Laukovou. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
17) Žiadosť o odsúhlasenie prístavby 
Prednostka obecného úradu oboznámila poslancov OZ so žiadosťou DHZ v Hrušovom o odsúhlasenie 
prístavby garáže za hasičskou zbrojnicou  v Hrušovom, nakoľko hasičské auto, ktoré patrí DHZ 
v Hrušovom parkuje v Bzinciach pod Javorinou a v prípade potreby nie je na blízku.  
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 45/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou doporučuje  prerokovať žiadosť v stavebnej 
komisii a stanovisko stavebnej komisie predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
Rôzne:  
 
18) Žiadosť ZO Technických športov SjF Bratislava o súhlas s konaním športovo- strelecko- 
historickej akcie. 
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť ZO Technických športov SjF Bratislava o súhlas 
s konaním športovo- strelecko- historickej akcie. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje konanie športovo- strelecko- historickej 
akcie. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
19) Žiadosť o prenájom priestorov obce v hospodárskej časti MŠ 
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť o prenájom priestorov obce v hospodárskej časti MŠ za 
účelom zriadenia chránenej dielne pre zdravotne ťažko postihnutých – žiadateľ Mgr. Drahomíra 
Koníková, 916 11 Bzince pod Javorinou s.č.602. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
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UZNESENIE číslo 47/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou odkladá tento bod na prerokovanie na 
nasledujúce OZ a žiada predloženie podnikateľského zámeru a jeho prerokovanie v komisiách pri 
OZ. 
 (za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
20) Návrh p.poslanca p. Ing. P.Podhradského 
P. Poslanec Ing. P. Podhradský predložil na rokovanie OZ navrhované vlastné body do programu OZ 
s oboznámením poslancov  s pripravovanými návrhmi a s ich prerokovaním. Schválené okruhy a body 
budú rozpracované a predložené do ďalšieho zasadnutia OZ v mesiaci máj: 
1. návrh riešenia zlúčenia novinového stánku s obchodom s rozličným tovarom 
2. návrh na zmenu užívania objektu rekreačného zariadenia  na Hrubej Strane 
3. návrh na zriadenie schránok na anonymné podnety občanov 
4. návrh na označenie obecného motorového vozidla 
6. zaradenie akcie „Pálenie Jura“ do plánu kultúrnych akcií 
7. návrh na rozšírenie prevádzkarne pri Obecnom úrade 
8. návrh na rekonštrukciu športoviska 
UZNESENIE číslo 48/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zriadenie schránok na anonymné podnety 
občanov v obci, aj v miestnych častiach. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje označenie obecného motorového vozidla 
 (za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát,  Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, zdržal sa: 
Ján Nociar) 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou doporučuje ostatné body prerokovať v komisiách 
pri OZ  a s návrhmi komisií predložiť na nasledujúce OZ. 
 (za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
 
21) Splátkový kalendár na dlžné nájomné SALVIAFARM-VITA E NOVA s.r.o. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh splátkového kalendára na dlžné nájomné od spoločnosti 
nájomné SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o., v ktorom navrhujú splácať mesačné splátky vo výške 
150,- eur po dobu 26 mesiacov a jedna splátka vo výške 147,30 eur. Predseda finančnej komisie p. 
Nociar konštatoval, že finančná komisia s navrhnutým splátkovým kalendárom nesúhlasí a navrhuje, 
aby spoločnosť  SALVIAFARM – VITAE NOVA s.r.o. vyrovnala dlh dokonca roku 2011 a platila 
riadne a včas určené nájomné. P. poslankyňa Mgr. Ľubica Sameková navrhla, aby dlh splatili do konca 
augusta tohto roku. 
UZNESENIE číslo 49/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá starostovi obce vstúpiť do rokovania so 
spoločnosťou SALVIAFARM- VITAE NOVA s.r.o.,  dohodnúť splátkový kalendár tak, aby 
spoločnosť vyrovnala svoj dlh na nájomnom v čo najkratšom termíne a upozorniť ich na plnenie si 
povinností. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
22) Informácia o činností komisií 
Predsedovia komisii pri OZ predložili správy o činností komisií za uplynulé obdobie. 
Predseda finančnej komisie p. Nociar poslancom OZ predložil návrh riešenia žiadostí o finančné 
príspevky z rozpočtu obce žiadateľov: Mgr. Drahomíra Koníková, 916 11 Bzince pod Javorinou s.č. 
602, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZŠ nár. umelkyne Ľ. Podjavorinskej s MŠ 
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v Bzinciach pod Javorinou a ZO JDS v Bzinciach pod Javorinou, kde finančná komisia nedoporučuje 
vyhovieť  uvedeným žiadostiam, vzhľadom na finančnú situáciu v obci. 
 
UZNESENIE číslo 50/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o činnosti komisií pri 
OZ. 
UZNESENIE číslo 51/2010 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  žiadosti o finančný príspevok Mgr. Drahomíra Koníková, 916 11 
Bzince pod Javorinou s.č. 602, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZŠ nár. umelkyne Ľ. 
Podjavorinskej s MŠ v Bzinciach pod Javorinou a ZO JDS v Bzinciach pod Javorinou 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
23) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.01.2011. 
UZNESENIE číslo 565/2010  
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 19.01.2011.  
 
24) P. poslankyňa Mgr. Sameková upozornila na potrebu pripoistenia nadobudnutého majetku MŠ – 
techniky, p. poslanec Chorvát upozornil na potrebu orezania tuje pri dome p. Ľ. Kuhajdovej.  
Mgr. Laco upozornil na potrebu umiestnenia retardérov v obci a to pri ZŠ a pri pekárni, ďalej 
upozornil na veľmi veľký neporiadok v obci (kôpky, odpadky ...), na potrebu riešenia oplotenia na 
Dolnom cintoríne napr. živým plotom z okrasných drevín. 
P. Bušová navrhla, aby mali poslanci OZ zverejnené telefónne čísla, informovala sa na výber členov 
do komisie verejného poriadku a ŽP, predseda komisie p. Ing. Podhradský odpovedal, že za člena 
komisie sa môže prihlásiť každý, kto má chuť pracovať. 
 

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: 
 

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

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


