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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 24.11.2010  
o 16,00 h v zasadačke OÚ. 

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 – nezúčastnil sa  
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Mgr. Ľudmila Šupáková  a p. Mgr. Ľubica Samekovú 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2010 
3. Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011 
4. Návrh rozpočtu na rok 2011 
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 5 o zbere a zneškodňovaní KO 
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 6 o daniach a poplatku za uloženie KO a drobného stavebného 

odpadu 
7. Žiadosť o odklad platenia dane z nehnuteľnosti – JAVORINA AKB 
8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku časti pozemku z parc.č. 1242/1 a z parc.č. 1048/2v 

k.ú. Hrušové  pre p. Janku Pavlovičovú, SNP 149/58, Stará Turá – dopracovaný 
geometrický plán 

9. Schválenie kronikárskych záznamov 
 

Rôzne: 

• Informácia o postupe prác pri rekonštrukcii ZŠ 
• Stanovisko k dodávke el. energie v miestnej časti Cetuna 
• Oznámenie o poistnom plnení Komunálna poisťovňa 
• Zmena cestovného poriadku SAD 
• Odpoveď MO k žiadosti o darovanie nadbytočného majetku 
• Informácia o činnosti starostu 

10. Diskusia 
11. Záver 

 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ o bod 9. Schválenie kronikárskych záznamov. 
UZNESENIE číslo 577/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje doplnený  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 21.10.2010 s tým, že bod.8 je potrebné opraviť na nesúhlasí. 
UZNESENIE číslo 578/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 21.10.2010 s tým, že bod.8 sa 
opravuje súhlasí na nesúhlasí. 
 
2) Návrh zmeny rozpočtu na rok 2010 
Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie p. Miroslavovi Švokovi, ktorý oboznámil 
poslancov OZ s Návrhom zmeny rozpočtu na rok 2010:  

- odpredaj požiarnej zbrojnice sa presúva z roku 2010 do roku 2011 
- realizácia „Úpravy centra obce“ sa presúva z roku 2010 do roku 2011 
- realizácia ihriska v Cetuni a ihriska v Hrušovom sa presúva z roku 2011 do roku 2010 

Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 579/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010 v zmysle 
predloženého Návrhu zmeny rozpočtu  na rok 2010. (jednohlasne) 
 
3) Stanovisko  hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2011-2013 
Starosta obce dal slovo HK p. Ing. Branislavovi Valovi, aby predniesol odborné stanovisko k Návrhu 
rozpočtu na roky 2011 -2013: 
Finančná komisia venovala spracovaniu návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013 značnú pozornosť. Pri 
návrhu rozpočtu vychádzala z reálnych predpokladov a dodržala aj pokyny Ministerstva financií SR 
pre programové zostavovania rozpočtov. Predložený návrh rozpočtu počíta s úverom vo výške 
54 249€, tu chcem upozorniť na fakt, že pri schválení návrhu predloženého rozpočtu bude schválená 
táto výška úveru. Výška úveru je rovnaká ako spoluúčasť obce na financovaní realizovaných projektov 
EÚ. Na základe uvedeného HK odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť tento návrh rozpočtu  
s tým, že bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie jeho kontrolovateľného rozpisu v priebehu roka 
2011. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 580/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie odborné stanovisko HK k Návrhu 
rozpočtu na roky 2011 – 2013.  
 
4) Návrh rozpočtu na rok 2011- 2013 
Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie p. Miroslavovi Švokovi, ktorý oboznámil 
poslancov OZ s Návrhom rozpočtu na rok 2011-2013. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 581/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013 tak, 
ako bol predložený bez pripomienok. (jednohlasne) 
 
5) Dodatok č. 1 k VZN č. 5 o zbere a zneškodňovaní KO 
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie doplnenie VZN č. 5 o zbere a zneškodňovaní 
KO na základe zmeny zákona o odpadoch. 
UZNESENIE číslo 582/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje dodatok č.1 k VZN č.5 o zbere 
a zneškodňovaní KO. (jednohlasne)  
 
6) Dodatok č. 1 k VZN č. 6 o daniach a poplatku za uloženie KO a drobného stavebného odpadu 
Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie doplnenie VZN č. 6 o daniach a poplatku za 
uloženie KO a drobného stavebného odpadu. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 



3 

 

UZNESENIE číslo 583/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje dodatok č.1 k VZN č. 6 o daniach 
a poplatku za uloženie KO a drobného stavebného odpadu. (jednohlasne) 
 
7) Žiadosť o odklad platenia dane z nehnuteľnosti – JAVORINA AKB  
Starosta obce predložil poslancom OZ  o žiadosť o odklad platenia dane z nehnuteľnosti – 
JAVORINA AKB s tým, že celú výšku dane z nehnuteľnosti uhradia do konca roku 2010. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 584/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá starostovi obce informovať zástupcu 
JAVORINA AKB o nasledovnom zaplatení nedoplatkov dane z nehnuteľnosti: júnové splátky 
z 05.06.2010 a z 30.06.2010 do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy a druhé dve splátky do konca 
kalendárneho roka.  
 
8) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku časti pozemku z parc.č. 1242/1 a z parc.č. 1048/2 v k.ú. 
Hrušové  pre p. Janku Pavlovičovú, SNP 149/58, Stará Turá – dopracovaný geometrický plán 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o odkúpenie  časti pozemku z parc.č. 1242/1 a z parc.č. 
1048/2 v k.ú. Hrušové doplnenú o zmenu v navrhnutom geometrickom pláne.  
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 585/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj časti z pozemku z parc.č. 
1242/1 a z parc.č. 1048/2 v k.ú. Hrušové  a stanovuje kúpnu cenu 4,00 €/m2. (jednohlasne) 
 
9) Schválenie kronikárskych záznamov 
Mgr. Ľudmila Šupáková predložila poslancom  OZ  návrhy kronikárskych záznamov za roky 2008 
a 2009. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 586/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  kronikárske záznamy za roky 2008 a 
2009. 
 
Rôzne: 
 
10) Informácia o postupe prác pri rekonštrukcii ZŠ 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o stave realizácie projektu rekonštrukcie 
základnej školy. 
UZNESENIE číslo 587/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu o postupe prác pri 
rekonštrukcii ZŠ. 
 
11) Stanovisko k dodávke el. energie v miestnej časti Cetuna 
Starosta obce informoval poslancov OZ o stanovisku ZSE, a.s.  k dodávke  el. energie v miestnej časti 
Cetuna.  
UZNESENIE číslo 588/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu o postupe ZSE, a.s. 
pri zabezpečení dodávky el. energie v miestnej časti Cetuna. 
 
12) Oznámenie o poistnom plnení Komunálna poisťovňa 
Starosta obce informoval poslancov OZ o oznámení o poistnom plnení Komunálnej poisťovne o tom, 
že Komunálna poisťovňa doplatí poistné plnenie vo výške do 1328,- € za poistnú udalosť - 
vykradnutie obecného úradu. 
UZNESENIE číslo 589/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  oznámenie o poistnom plnení 
Komunálnej poisťovne. 
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13) Zmena cestovného poriadku SAD 
Starosta obce informoval poslancov OZ o vyjadrení SAD  
 
14) Odpoveď MO k žiadosti o darovanie nadbytočného majetku 
Starosta obce informoval poslancov OZ o vyjadrení MO k žiadosti o darovanie nadbytočného majetku.  
UZNESENIE číslo 590/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  odpoveď MO  SR.  
 
 
15) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.10.2010. 
UZNESENIE číslo 591/2010  
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 21.10.2010. (jednohlasne) 
 
16) Zástupkyňa starostu obce p. Ing. Eva Gregušová konštatovala, že  starosta obce za rok 2010 nemal 
vyplatenú  za svoju  prácu žiadnu finančnú odmenu, nakoľko navrhovanú odmenu odmietol. 
 
17)  Zástupkyňa starostu obce p. Ing. Eva Gregušová navrhla redakčnej rade Bzinského chýrnika za 
ich prácu nasledovnú odmenu: 
Ivan Mrázik  - 50 € 
Mgr. Ľudmila Šupáková - 50 € 
Janka Kuhajdová - 50 € 
Ing. Pavel Bahník - 50 € 
Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
UZNESENIE číslo 592/2010  
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  odmenu redakčnej  rade Bzinského 
chýrnika tak, ako to bolo navrhnuté:  
Ivan Mrázik  - 50 € 
Mgr. Ľudmila Šupáková - 50 € 
Janka Kuhajdová - 50 € 
Ing. Pavel Bahník - 50 € 
(jednohlasne) 
 

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: 
 

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

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


