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Z á p i s n i c a 

 
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou konanom dňa 
26.3. 2014  o 16,30 h v zasadačke OÚ v Bzinciach pod Javorinou 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Overovateľmi zápisnice boli určení: Gregušová, Švok 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bzince pod Javorinou 
3. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov 
4. Dodatok k VZN č.3/2012 – stanovenie termínov sezónnych trhov 
5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu 
6. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2014 
7. Príspevok Občianskemu združeniu bratstva Čechov a Slovákov  Javorina 
8. Inventarizácia obecného majetku 
9. Prevádzkový poriadok kultúrnych domov vo vlastníctve obce 
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Topor Juraj 
11. Opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku Palcútová/Palcút 
12. Žiadosť na prenájom pozemku p.Moťovský 
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku Simona Magálová 
14. Nepodpísanie kúpnej zmluvy na pozemok Ing. Tibor Grman 
15. PHSR/rozvojové aktivity na najbližšie obdobie – prerokovanie návrhov poslancov OZ 

 
 

Rôzne: 
 

1. Správne poplatky na rok 2014 
2. Žiadosť ZO Združenia technických športov SjF TU Bratislava o súhlas s konaním 

športovo-historickej akcie – 17.5.2014 
3. Týždeň čistých Bziniec 
4. Informácia o činnosti starostu 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 
Schválenie programu zasadnutia OZ a overovate ľov zápisnice 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia, návrh na presun bodu č. 11. 
na začiatok rokovania a návrh na overovateľov zápisnice a to p. Gregušovú a p. Švoka. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
Uznesenie č. 14/2014 
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. 
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1. Opätovná žiados ť o odkúpenie pozemku Palcútová/Palcút 
Prítomní manželia Palcútoví informovali o dôvodoch opätovného predloženia svojej žiadosti na 
odkúpenie obecných pozemkov tvoriacich ich predzáhradku a vjazd do garáže, o ktoré sa roky 
starajú. P. Gregušová oboznámila prítomných o stanovisku stavebnej komisie, ktorá neodporučila 
OZ schváliť predaj predmetných pozemkov. 
 

Uznesenie č. 15/ 2014 
OZ neschvaľuje predaj pozemkov manželom Palcútovým. 
Za: Hložka, Gregušová, Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: Stacho, Bušo 
 
 
 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  
 

Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z februárového zasadnutia. 
 

 
Uznesenie č. 16/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu úloh. 
 
 

 
3. Návrh VZN o umiest ňovaní volebných plagátov na území obce Bzince pod J avorinou 
 

Starosta obce informoval o potrebe schválenia VZN týkajúceho sa umiestňovania volebných 
plagátov v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu 2014. 

 
Uznesenie č. 17/2014 
OZ schvaľuje VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 
 
4. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov 

 
Starosta obce opätovne informoval o proteste prokurátora týkajúcom sa VZN č. 1/2012 
o niektorých podmienkach držania psov v obci. Protest a platné VZN boli posúdené a prerokované 
Komisiou verejného poriadku a životného prostredia, ktorá odporučila OZ predmetné VZN zrušiť. 

 
Uznesenie č. 18/2014 
OZ schvaľuje zrušenie VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 

 
 
5. Dodatok k VZN č.3/2012 – stanovenie termínov sezónnych trhov 
 

Dodatok VZN nebol predmetom schvaľovania, nakoľko neobsahuje zmeny. 
 

Uznesenie č. 19/2014 
OZ berie na vedomie potvrdenie termínov konania sa sezónnych trhov. 

 
 

6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o svojich funkciách, zamestnaniach 
a majetkových pomeroch k 31.12.2013.  
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Uznesenie č. 20/2014 
OZ berie na vedomie predloženú informáciu. 
 
 
 
7. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2014 
 

Zástupkyňa starostu predložila prítomným poslancom OZ návrhy na úpravu platu starostu na rok 
2014. V zmysle zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a 
primátorov miest, v znení neskorších predpisov zmysle § 4, ods. 2 môže byť plat starostu zvýšený 
až do výšky 70% platu stanoveného v § 3. Zástupkyňa starostu predniesla OZ dva návrhy na 
zvýšenie platu starostu:  o 6%, t.j. na 1 730 EUR, resp. zvýšenie o 4% na 1697 EUR. 

 
Uznesenie č. 21/2014 
OZ v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a 
primátorov miest, v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostovi obce ako súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1, bod 3 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšený o 6 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona 
č.253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov. Plat starostu na rok 2014 je 1730,-€ 
 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 
 
8. Príspevok Ob čianskemu združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina 
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti OZ bratstva Čechov a Slovákov 
Javorina  na poskytnutie príspevku vo výške 200 EUR na organizovanie Slávností bratstva 
Čechov a Slovákov na Javorine. 

 
Uznesenie č. 22/2014 
OZ schvaľuje príspevok OZ vo výške 200 EUR. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 
9. Inventarizácia obecného majetku 
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o prebiehajúcej inventarizácii obecného majetku, 
ktorá ešte nie je ukončená. 

 
Uznesenie č. 23/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o priebehu inventarizácie obecného majetku. 
 
 
 
10. Prevádzkový poriadok kultúrnych domov vo vlastn íctve obce 

 
Prednostka úradu požiadala o schválenie prevádzkového poriadku kultúrnych domov, návrh 
ktorého bol vysvetlený a predložený na pripomienkovanie na februárovom zasadnutí OZ. K 
predmetnému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky.  

 
Uznesenie č. 24/2104 
OZ schvaľuje návrh prevádzkového poriadku kultúrnych domov vo vlastníctve obce. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
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11. Žiados ť o odkúpenie pozemku Topor Juraj  
 

Prednostka úradu predložila prítomným poslancom žiadosť p. Juraja Topora na odkúpenie 
obecného pozemku KNC 307/5 o výmere 91 m2 pred jeho domom. Súčasne informovala 
o stanovisku stavebnej komisie, ktorá neodporúča predaj predmetného pozemku. 

 
Uznesenie č. 25/2014  
OZ neschvaľuje žiadosť na odpredaj obecného pozemku žiadateľovi Jurajovi Toporovi. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 
 
12. Žiados ť na prenájom pozemku Mo ťovský Richard 
 

Prednostka úradu informovala prítomných o žiadosti SPF o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu obce, 
ako užívateľa parcely KNC 10865, v katastr. území Hrubá Strana, s jej prenájmom, o ktorý 
požiadal p. Moťovský, ktorý má na predmetnej parcele postavenú drevenú šopu a zložený zvyšok 
stavebného materiálu, na odstránenie ktorého bol niekoľkokrát vyzvaný zo strany obce, nakoľko 
tieto dlhodobo ohrozovali okoloidúcich. Žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii, ktorá 
neodporučila súhlasiť s prenájmom. 
 

 
Uznesenie č. 26/2014  
OZ neschvaľuje žiadosť na prenájom  pozemku vo vlastníctve SPF žiadateľovi Richardovi 
Moťovskému a odporúča, aby obec zostala užívateľom daného pozemku. 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 

 
 

13. Žiados ť o odkúpenie pozemku Simona Magálová 
 
Prednostka informovala o doručenej žiadosti o odkúpenie obecného pozemku v časti Rybníky ako 
aj o návrhu na vypracovanie geometrického plánu (ďalej aj „GP“) na zostávajúcu plochu 
predmetného pozemku a jeho rozdelenie na stavebné pozemky, na ktoré bude následne vypísané 
výberové konanie. Žiadosť a návrh na vypracovanie GP boli prerokované stavebnou komisiou, 
ktorá s navrhnutým postupom súhlasí. 

 
Uznesenie č. 27/2014  
OZ doporučuje spracovanie GP na zvyšnú plochu obecného pozemku v časti Rybníky, jeho rozdelenie 
na stavebné pozemky  a následné vypísanie výberového konania na . 
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 
14. Nepodpísanie kúpnej zmluvy na pozemok Ing. Tibo r Grman 
 

Prednostka úradu informovala prítomných o rozhodnutí Ing. Grmana – víťaza výberového konania 
na časť parcely v časti Rybníky z leta minulého roka – nepodpísať kúpnu zmluvu a o návrhu, 
včleniť predmetnú parcelu do GP, vypracovanie ktorého schválila stavebná komisia a OZ 
v predchádzajúcom bode. 
 

Uznesenie č. 28/2014  
OZ súhlasí s nepodpísaním kúpnej zmluvy a postupom uvedeným v uznesení č. 27/2014.  
Za: Hložka, Stacho, Bušo, Gregušová, Švok 
Proti: - 
 
 



Marec 2014                        5 
 

15. PHSR/rozvojové aktivity na najbližšie obdobie –  prerokovanie návrhov poslancov OZ 
 
Vzhľadom na potrebu vypracovania nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHSR)/rozvojových aktivít obce, starosta zašle poslancom aktuálny PHSR pre potreby 
vypracovania návrhov pre nový plán zo strany poslancov. 

 
 

 
RÔZNE 

 
Správne poplatky na rok 2014 
Starosta informoval o správnych poplatkoch vyberaných obcou, konečná verzia im bude doručená 
mailom. 
 
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Starosta obce informoval o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia.  
 
OZ odporúča pripraviť podklady pre výberové konania na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
 
 
 
Príspevok ZŠ k realizácii projektu e-Twinning, vyda nie prvého slovanského zborníka 
Starosta obce informoval o žiadosti na príspevok vo výške 100 EUR na vydanie prvého slovníka 
v rámci projektu e-Twinning. 
 
OZ jednohlasne schválilo príspevok vo výške 100 EUR. 
 
 
Žiados ť ZO Združenia technických športov SjF TU Bratislava  o súhlas s konaním športovo-
historickej akcie – 17.5.2014 
Starosta obce informoval o žiadosti na súhlas s konaním predmetnej športovo-historickej akcie. 
 
OZ súhlasí s konaním športovo-historickej akcie dňa 17.5. 2014 v priestoroch centra obce. 
 
 
Týždeň čistých Bziniec 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o technicko-organizačnom zabezpečení akcie. 
 
 
Vybudovanie obecného rozhlasu v miestnej časti Cetuna 
Starosta obce informoval o možnosti vybudovania miestneho rozhlasu v miestnej časti Cetuna, 
prípadne, ak to technické riešenie umožní aj v miestnej časti Hrubá Strana. 
 
OZ jednohlasne súhlasí s podaním žiadosti na MF SR a s 20%tným spolufinancovaním nákladov na 
realizáciu projektu. 
 
 
 
Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce informoval o svojich aktivitách od konania posledného rokovania OZ. 
 
 
 
Diskusia 
P. Hložka upozornil  na potrebu orezania líp na hornom cintoríne a na dokončenie oplotenia na 
hornom cintoríne. 
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Záver 
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za 
účasť. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Šoltysová, prednostka úradu  Schválil:  Ing. Pavel BAHNÍK, starosta 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 
 
 
 

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

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


