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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 5.11.2014  o 16,30 h v zasadačke Obecného úradu obce  Bzince pod 
Javorinou. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Prítomní  občania : p. Alena Šoltýsová, p. Eva Trnková,  p. Stanislav Tvarůžek,   
p.Branislav Laco,  
 
Overovateľmi zápisnice boli určení: p. Chorvát,  p. Stacho 
Zapisovateľ: Ing. Eva Gregušová 

 
Program: 
 

Program: 
1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Správa hlavného kontrolóra 
3. Návrh VZN č.2/2014 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 
4. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku 
5. Schválenie spôsobu odpredaja obecného majetku 
6. Voľba hlavného kontrolóra 
7. Zrušenie VZN č. 3/2008 o prechode na euro 
8. Schválenie kronikárskeho zápisu za rok 2012 
 
Rôzne: 
1. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
2. Informácia o prevádzkovaní vodovodných sietí   
3. Informácia o činnosti starostu 
4. Diskusia   
5. Záver 

 
Rokovanie OZ : 
 
1. Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ program zasadnutia a návrh na 
overovateľov zápisnice a to p.Stachu a p. Chorváta. 
Predsedníčka finančnej komisie p. Bílová Majtázová z dôvodu nekompletných 
podkladov pre vypracovanie  rozpočtu a nesúhlasného stanoviska HK predložila návrh 
na stiahnutie dvoch bodov z programu OZ  nasledovne: 

- Bod č.2 Návrh rozpočtu na rok 2015 
- Bod č.3 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015 

P. starosta doplnil bod č. 8 Schválenie kronikárskeho zápisu za rok 2012 
 
Uznesenie č. 85/2014 
OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ s nasledovnými 
úpravami : 
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- Bod č.2 a bod č.3 sa z programu OZ vypúšťajú, poradie ostatných bodov sa 
posúva. 

- Do programu OZ sa dopĺňa bod č.8     
 
Za : Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar, Klimo, Ančicová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  
Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z posledného zasadnutia.  
 
Uznesenie č. 86/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar, Klimo, Ančicová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
3. Správa hlavného kontrolóra 
Hlavný kontrolór predložil na rokovanie Informáciu HK č. 8/2014 - Kontrola 
hospodárenia s finančnými prostriedkami OÚ, ktoré boli  pridelené PŠK Bzince pod Javorinou  
pre podporu športovej činnosti v prvom polroku 2014                                                  
 
V rámci  rozpravy k predmetnému bodu vystúpil: 

-  p.Švok, ktorý pripomienkoval   výšku preplatených prostriedkov, hospodárne  
vynakladanie s finančnými prostriedkami. 

- p. Klimo – je potrebné sa vyjadrovať  k téme, rozpočet bol schválený a čerpajú sa 
len prostriedky, ktoré boli schválené. 

- p. Ančicová –  zdôrazňovala, aby sa   cestovné  príkazy vypísali správne,  veď sú 
to obecné prostriedky. 

- p.Maďar –  nedostatky je potrebné odstrániť a za 2. polrok  ich odstránenie 
skontrolovať.   

Uznesenie č. 87/2014 
OZ berie na vedomie Informáciu HK č.8./2014 . 
 
Za :  Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar, Klimo, Ančicová 
Proti: 
Zdržal sa: 

 
4. Návrh VZN č.2/2014 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Návrh VZN č.2/2014 predložil p.Samek , riaditeľ základnej školy . Pri spracovaní VZN 
sa vychádzalo z roku 2013, do úvahy sa bralo životné minimum.  Prílohu č.1 k VZN 
vzhľadom na   neúplne údaje doporučuje z VZN vynechať a určenie výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia bude 
predmetom ďalšieho schvaľovania. 
 
Uznesenie č. 88/2014 
OZ schvaľule VZN č.2/2014 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
materskej školy a dieťa školského zariadenia bez prílohy č.1 
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Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar, Klimo, Ančicová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 

 
5. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku 
P. starosta predniesol  návrh  kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku. Spôsob 
odpredaj obecného majetku bol schválený  Uznesením č.62/2014,  následne odpredaj 
bol vyvesený na verejne -prístupnom mieste. Bol predložený geometrický plán, ktorý 
schválila stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 1.10.2014.  
P.Tvarůžek sa informoval o ktoré pozemky sa jedná. 
p. Gregušová mu odpovedala, že ide o pozemky za bývalou prevádzkarňou OU, ktoré 
obec nevyužíva a vysporiadanie mlynského náhonu a pozemku zasahujúceho do 
pozemkov susednej nehnuteľnosti. 
 
Uznesenie č. 89/2014 
OZ  Obce Bzince pod Javorinou schvaľuje predložený návrh  kúpnej zmluvy na 
odpredaj nehnuteľnosti vednej v podiele 1/1 v k.ú. Horné Bzince a to:  pozemku 
parc.č.461/8 zastavaná plocha vo výmere 19 m2 register „C“ KN, parc.č.462/2 
zastavaná plocha vo výmere 850 m2 register  „C“ KN, parc.č.462/4  záhrada vo výmere 
182 m2 register „C“ KN, parc.č.465/7 ostatná plocha o výmere 38 m2 register „C“ KN 
a v podiele 1/2 parc.č.461/10 zastavaná plocha vo výmere 20 m2 register „C“ KN podľa   
geometrického plánu č.43580718-Gp-F-407/2014  vyhotovený firmou GEOSTA – Ing. 
Radovan Stacho dňa 15.10.2014, úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad 
Váhom, katastrálnym úradom dňa 21.10.2014 pod č.677/2014 Ivane Vidanovej rodenej 
Paškovej, bytom Bzince pod Javorinou č.570, občanovi SR, podľa §9a ods.8 písm.e) 
zákona o majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa: Ančicová 

 
6. Schválenie spôsobu odpredaja obecného majetku 
P. starosta predniesol žiadosť p. Miloša Hložku s manželkou o odkúpenie časti pozemku 
parc.č.307/3 o výmere 30 m2, ktorý tvorí vstup do ich rodinného domu . OZ rokovalo 
o spôsobe predaja  z dôvodu osobitného zreteľa a vypracovaní geometrického  plánu . 
 
Uznesenie č. 90/2014 
OZ súhlasí s odpredajom: 
a) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, 
b) vypracovaní geometrického plánu kupujúcim, ktorý pred jeho schválením prerokuje 
a odsúhlasí stavebná komisia, 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová, Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa: Stacho, 

 
7. Určenie úväzku hlavného kontrolóra 
P. starosta informoval  prítomných o potrebe schválenia úväzku HK pred jeho voľbou. 
Dal návrh určenie úväzku na  25 % týždenného pracovného času. 
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Uznesenie č. 91/2014 
OZ schvaľuje pracovný úväzok HK na 25 % týždenného pracovného času. 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová , Stacho,Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa:  
 
8. Voľba hlavného kontrolóra 
P. starosta podal informáciu o podmienkach výberu HK. Do výberového konania sa 
prihlásil jeden kandidát   Ing. Branislav Valo, ktorý splnil podmienky v zmysle § 18, 
18a) zákona č. 369/1990 Zb v znení platných predpisov.  
 
Uznesenie č. 92/2014 
OZ schvaľuje voľbu Ing. Branislava Valu za hlavného kontrolóra obce na 6. ročné 
obdobie, s nástupom do funkcie 1.1.2015 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová , Stacho, Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa:  
 
9. Zrušenie VZN č. 3/2008 o prechode na euro 
P. starosta informoval o podnete prokurátora na zrušenie  VZN č.3/2008 o prechode na 
eur. 
 
Uznesenie č. 92/2014 
OZ schvaľuje zrušenie VZN č.3/2008 o prechode na euro. 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová , Stacho, Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa:  
 
10. Schválenie kronikárskeho zápisu za rok 2012 
 
P. Šupáková kronikárka obce  informovala o zápise roku 2012 do  obecnej kroniky , 
každý zápis v kronike podlieha schválenie OZ, kronika sa má písať len kvalitným 
dokumentárnym atramentom a perom, je to aj  špeciálny papier, aby vydržal zápis viac 
rokov, storočí. Informovala o skutočnosti, že kronikárkou je 20 rokov a obec by sa mala 
už zaujímať o nového kronikára.  
P. Laco –  sa zaujímal o skutočnosť zaznamenávania kroniky elektronický, resp. 
oskenovaním 
P. Šoltýsová   -  v národnej knižnici v Martine sú veľké skenery, ktoré skenujú aj staré 
knihy. 
P.Maďar – položil otázku či kronika  musí   byť písaná len  rukou. 
P. starosta preverí tuto možnosť. 
 
Uznesenie č. 93/2014 
OZ schvaľuje zápis do Kroniky obce Bzince pod Javorinou za rok 2012 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová , Stacho,Maďar, Klimo,  
Proti: - 
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Zdržal sa:  
 
 
 
Rôzne: 
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
 
Výberové konania sa uskutočnili na: 
- Rozhlas – systém hniezd- 4 reproduktory,  bude k dispozícii  telefónne číslo 

0907158332, na ktorom  sa bude dať vypočuť posledný oznam. Oznam obecného 
rozhlasu si budú môcť občania vypočuť aj na stránke obce, telefón je spoplatnený, 
starosta  môže z telefónu vyhlásiť správu,  po skúšobnej prevádzke sa môže rozhlas  
rozširovať. Dotácia z ministerstva vnútra vo výške 10.000,-EUR  

- Kamerový systém – prihlásili sa tri firmy,  Jedna kamera bude umiestnená pred 
COOP Jednota, tri kamery na OU ,  bude sa sledovať  park , tržnica, amfiteáter ,  
budú to statické kamery, pripojenie na internete, 24 hodín, záznam sa bude 15 dní    
archivovať – dotácia úrad vlády vo výške 1700,-EUR 
 

 Uznesenie č. 94/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní. 
 
Zimná údržba miestnych komunikácií 
Starosta informoval OZ o vypísaní verejného obstarávania na zimnú údržbu miestnych 
komunikácií. 
 
Uznesenie č. 95/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o vypísanom  výberovom konaní na zimnú údržbu 
miestnych komunikácií. 
 
Informácia o prevádzkovaní vodovodných sietí   
Vodovodnú sieť Cetuna, Vrzávka začala prevádzkovať spoločnosť TVK, a.s., z dôvodu 
získania finančných prostriedkov z EÚ, musia  vodovodnú sieť prevádzkovať sami, 
nemôže im to prevádzkovať  iná organizácia,  upozorňujeme občanov, že ten kto 
odpočítava  stav vodomeru nemôže   hneď aj účtovať, je potrebné informovať občanov 
aby podpisovali zmluvy s TVK. 
p. Ančicová – zmluvy prišli v obálkach, občania o tom nevedeli, nepodpisujú, je to 
narýchlo, ľudia nemajú nič podpisovať, nevieme komu majú ľudia veriť, čo keď to 
ľudia nepodpíšu,  príde výzva, ak zmluvu nepodpíšu, potom môže dôjsť k odstaveniu 
vody.  
p. Starosta – TVK  vlastnia obce a mestá, TVS je len prevádzkovateľ. 
 
Uznesenie č.96/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 
Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce informoval o svojich aktivitách od konania posledného rokovania OZ. 
 
Uznesenie č. 97/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu. 
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Diskusia   

 
p. Laco –  v amfiteátri sú  lavičky   popraskané, navrhujem ošetrenie lavičiek, drevo je 
rozsušené,  
p. starosta - je to dubové drevo, bude ošetrené, zhotoviteľ nám dodá farbu,  
p.Trnková - ja by som to reklamovala 
p. Ančicová – treba to reklamovať 
 
p. Laco – máme novú  cesta, je tam tráva, treba zariadiť aby nevyrástla , ničí to 
komunikáciu, keď bude tráva vysoká, zatečie voda a cesta sa poruší. 
p. Trnková – treba použiť postrek. 
p. Hložka – najskôr  treba vybrať hlinu a až potom sa môže striekať. Nezamestnaní až  
doteraz prakticky len kosili, iné nestíhajú. 
p. starosta – máme tých ľudí málo. 
p. Švok –farba, ktorá zostala  sa vyliala ?. 
p. Ančicová – treba vyhlásiť   deň upratovania  
p. Starosta –  veď v mesiaci apríl máme týždeň čistých Bziniec. 
p. Maďar-  najskôr treba použiť postrek, až potom škrabať. 
p. Tvarůžek –  máme týždeň čistých Bziniec, ale  treba niekoho zobrať s paličkou, dá sa 
zistiť kto odpady vyhodil. 
p. starosta – máme foto pascu, zisťujeme to, nikoho sme zatiaľ nezistili. 
p.Kuhajdová – máme  7 členov redakčnej rady, ktorým poskytujeme  ročnú odmenu 
50€. 
Starosta obce predložil návrh na uznesenie: Schváliť ročnú odmenu členom 
redakčnej rady Bzinského chýrnika za rok 2014 vo výške 50 EUR každému členovi. 
 
Uznesenie č. 98/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu členom redakčnej rady Bzinského 
chýrnika za rok 2014 vo výške 50 EUR každému členovi. 
 
Za :     Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Ančicová , Stacho,Maďar, Klimo,  
Proti: - 
Zdržal sa:  
 
 
 
Zapísala: Ing. Eva Gregušová,                                Schválil:  Ing. Pavel BAHNÍK, 
zástupkyňa starostu                                                                     starosta 
 
 
 
Overovatelia: 
 
............................................ 
 
............................................. 


