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Zápisnica 
 

  napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou 
konanom dňa 22.10.2008 v Bzinciach pod Javorinou  
 
 
   
Prítomní:              Ing. Pavel Bahník  - starosta obce  
        
            poslanci OZ: 
            Kabijev Ivan                     Nociar Ján  
            Podolanová Danica         Mgr. Sameková Ľubica 
            Ing. Stachová Alena        Mgr. Šupáková Ľudmila  
            Ing. Valo Branislav  
 
            ostatní prítomný:    
            Ing. Ivan Križko, hlavný kontrolór  
            Gulánová Oľga 
            Harmadyová Eva, účtovníčka  
             Harmadyová Eva – Janka, ved. DP  
            Kuhajdová Janka, matrikárka  
 
Neprítomní:      
Ospravedlnení:   Bušo  Jaroslav 
    Ing. Gregušová Eva  
 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta 
obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p.Ing. Branislava Valu a p.Jána Nociara. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s nasledovným programom: 
 
 1)    Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

2)   Informácia HK „ Kontrola finančných príjmov a výdavkov obce              
pri likvidácii komunálneho odpadu “ 
3)    Pripravované projekty v rámci OP 

 4)    Žiadosť o finančný dar pre NsP Nové Mesto n. Váhom 
         5)    Informácia o činnosti kom. ver. poriadku a ŽP  
 6)    Informácia o činnosti fin. komisie  
 7)  Ukončenie činnosti HK a schválenie postupu pri výberovom           
 konaní  na funkciu HK na nasledujúce obdobie  
 8)   Schválenie ceny obecných pozemkov  
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 9)   Rôzne    -  programový rozpočet na rok 2008 
                               - vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k zmenám                                       
-                              - a doplnkom č.1 k ÚP a návrh na rozhodnutie o nich 
                               - výberové konanie na rekonštrukciu školy  
                               - zhodnotenie „ Dní obce „  
                               - informácia o stave ROEP Hrubá Strana  
                               - obsadenie pracovného miesta prednostky OÚ 
                               - ponuka publikácie „Kopaničiarska pokladnica “ 
                               - informácia o činnosti starostu  
 10)  Diskusia 
 11)  Záver  
        
 
1)  Informácia o uznesení z minulého zasadnutia  
 
     Starosta obce Ing.Pavel Bahník urobil kontrolu uznesení zo zápisnice 
napísanej na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.9.2008 
nasledovne: 

-  k bodu 1/-11/   - Miškovicéch mlyn – musí nasledovať 3x dražba,  keď   
                                       sa nepredá, získa obec, 
-  k bodu 1/16/    - bola povolená oslava narodenín súkr. osobe  v KD                     
                              Cetuna – výsledok značne poškodený KD, neupr.  
                              Poslanci v diskusii  sa vyjadrili k tomuto bodu a dôraz- 
                              ne žiadajú dodržiavať uznesenie, že zábavy v KD len  
                              pre spoločenské organizácie a udalosti,  
-  k bodu 9/        -  zatiaľ nie je podpísaná  kúpna zmluva na rekreačné za- 
                             riadenie Hr. Strana, po súpise hnuteľného majetku ten  
                             skontrolujem a vymeníme kľúče, starosta dal na zváže- 
                             nie  názov zariadenia, 
-  k bodu 10/       - úver dostaneme až po podpísaní kúpnej zmluvy,  
-  k bodu 12/      - starosta informoval,. že Povodie Váhu ide robiť výrub  
                            stromov okolo potoka od Hrušového po Bzince, 
-  k bodu 17/      - starosta informoval, že nie je ukončený vonkajší východ 
                            z kotolne, dodávateľ urobí všetky skúšky a požiada  
                            technickú inšpekciu o protokol,  
Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené:  
 
                            Uznesenie číslo: 245/2008  
                            Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                            berie na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z obec- 
                            ného zastupiteľstva konaného dňa 3.9.2008 schvaľuje  
                            s uvedenými pripomienkami. 
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2/  Informácia HK  “Kontrola finančných príjmov a výdavkov obce pri 
likvidácii komunálneho odpadu “ 
 
Hlavný kontrolór Ing. Križko predložil a oboznámil prítomných so svojou 
informáciou “ Kontrola finančných príjmov a výdavkov obce pri likvidácii 
komunálneho odpadu “. Starosta vyzval poslancov, aby každý vo svojom 
obvode oslovil neplatičov do 15.11.2008. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, 
aby sme neplatičov podľa čísiel domu zverejnili vo vývesných skrinkách. 
Po diskusii poslancov a hlasovaní / všetci za /  bolo vynesené: 
 
                             Uznesenie čislo: 246/2008 
                             Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie 
                             na vedomie informáciu HK “ Kontrola finančných príj- 
                             mov a výdavkov pri likvidácii komunálneho odpadu “ 
                             a ukladá poslancom, aby každý vo svojom obvode os- 
                             lovil neplatičov, ktorých taktiež zverejníme vo výves- 
                             ných skrinkách.    
 
3/ Pripravované projekty v rámci OP    
Starosta obce oboznámil prítomných o pripravovaných projektoch v rámci 
OP /operačný program / a to : rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej 
obci, skládka odpadového hospodárstva ú a v rámci ROP/ regionálny 
operačný program/ - regenerácia sídiel / rekonštrukcia mostov + lávky, 
autobusové zastávky, miestny rozhlas/. Pri realizácii týchto projektov 5% 
hradí obec + projekty, preto v rozpočte budúceho roku treba uvažovať so 
sumou 1, 900 tis. SK . Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu a bolo 
vynesené:  
                               Uznesenie číslo 247/2008     
                              Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie 
                              na vedomie informáciu starostu o pripravovaných pro- 
                              jektoch v rámci OP a doporučuje v rozpočte budúceho  
                              roku uvažovať o výške 1,900 tis. SK, pre realizáciu  
                              projektov v rámci OP. 
 
4/  Žiadosť o finančný dar pre NsP Nové Mesto n. Váhom  
Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť riaditeľa Nemocnice 
Nové Mesto nad Váhom, ktorou žiada poskytnutie finančného príspevku 
na nákup nového vozidla RLP. Poslanci sa v diskusii vyjadrili v tom 
zmysle, že zatiaľ nemáme finančné prostriedky. Po diskusii poslancov 
bolo vynesené:        
                                Uznesenie číslo 248/2008 
                                Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach p. Jav. berie na  
                                vedomie žiadosť NsP Nové Mesto n. V. o finančný  
                                príspevok na nové vozidlo RLP, ale príspevok zatiaľ 
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                                neodsúhlasilo. 
 
5/ Informácia o činnosti komisie ver. poriadku a živ. prostredia 
Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia p. Nociar 
oboznámil prítomných o činnosti tejto komisie, po diskusii poslancov bolo 
vynesené:                
                               Uznesenie číslo 249/ 2008 
                               Obecne zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                               berie na vedomie informáciu o činnosti komisie verej- 
                               ného poriadku a životného prostredia.  
 
6/ Informácia o činnosti finančnej komisie  
O činnosti finančnej komisie oboznámil prítomných jej predseda Ing. Valo.  
Zároveň oboznámil prítomných o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2008. Po 
diskusii poslancov bolo vynesené:  
           
                                 Uznesenie číslo 250/2008 
                                Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou 
                                berie na vedomie informáciu o činnosti finančnej 
                                komisie a taktiež čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2008 
 
7/Ukončenie činnosti HK a schválenia postupu pri výberovom 
konaní na funkciu HK na nasledujúce obdobie 
Starosta obce Ing. Pavel Bahník oboznámil prítomných, že ku dňu 
31.12.2008 končí volebné obdobie hlavného kontrolóra Ing. Križku. 
Starosta doporučuje do tejto funkcie Ing. Branislava Valu. Hlavného 
kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo. Voľba nového hlavného kontrolóra 
prebehne na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. 
 
                                  Uznesenie číslo 251/2008 
                                  Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                  verie na vedomie ukončenie volebného obdobia 
                                  hlavného kontrolóra Ing. Križku ku dňu 31.12.2008 
                                  a taktiež voľbu nového hlavného kontrolóra, ktorá  
                                  sa uskutoční na decembrovom zasadnutí OZ. 
 
 
8/Schválenie ceny obecných pozemkov  
Starosta obce oboznámil prítomných, že treba schváliť ceny obecných 
pozemkov. Doteraz sme tieto inventovali len vo výmerách, teraz ich je 
treba oceniť. Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu v tom zmysle, 
aby boli pozemky ocenené cenou, ako je stanovená pre výpočet dane 
z nehnuteľností. Po diskusii bolo vynesené / po hlasovaní všetci za / : 
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                                   Uznesenie číslo 252/2008 
                                   Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                   schvaľuje ceny obecných pozemkov pre inventa- 
                                   rizáciu tak, ako sú stanovené pre výpočet dane z  
                                   nehnuteľností. 
 
9/ Programový rozpočet  
Predseda finančnej komisie Ing. Valo informoval prítomných, že na 
finančnej komisii prerokovali prípravu programového rozpočtu na rok 
2009, ktorý sa schvaľuje, a taktiež výhľadové rozpočty na roky 2010 
a 2011. Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
 
                                    Uznesenie číslo 253/2008 
                                    Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                    berie na vedomie prípravu programového rozpočtu  
                                    obce na roky 2009- 2011. 
 
10/ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k zmenám a doplnkom č. 
1 k ÚP a návrh na rozhodnutie o nich  
Prítomných informovala o vyhodnotení stanovísk a pripomienok 
k zmenám a doplnkom č.1 k ÚP Ing. Čiadová. Poslanci sa v diskusii 
vyjadrili k tomuto bodu a po diskusii bolo vynesené :  
                                  
                                     Uznesenie číslo 254/2008 
                                     Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                     berie na vedomie vyhodnotenie stanovísk a pripo- 
                                     mienok k zmenám a doplnkom č.1 k ÚP a návrh  
                                     na rozhodnutie o nich.  
 
11/ Výberové konanie na rekonštrukciu budovy školy 
Starosta obce informoval prítomných, že v termíne sme podali projekt na 
rekonštrukciu školy, pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov. 
Zároveň informoval, že je treba urobiť výberové konanie na rekonštrukciu 
školy. Po diskusii poslancov bolo vynesené :  
 
                                      Uznesenie číslo 255/2008 
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                       berie na vedomie informáciu o podaní projektu 
                                       na rekonštrukciu školy a poveruje starostu a  
                                       zástupkyňu starostu prípravou výberového kona- 
                                       nia na rekonštrukciu školy.  
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12/ Informácia o stave ROEP Hrubá Strana  
O. Gulánová informovala prítomných o stave ROEP – Register obnovenej 
evidencie pozemkov v k.ú. Hrubá Strana. Všetkým vlastníkom pozemkov 
k k.ú. Hrubá Strana sme poslali výpisy z evidencie nehnuteľností a od 
15.10.2008 máme tu katastrálne mapy, vlastníci si môžu  do nich 
nahliadnuť. Zároveň je treba schváliť komisiu ROEP, ktorej občania budú 
predkladať svoje námietky. Do komisie  boli navrhnutý členovia: Jaroslav 
Bušo, Ing. Juraj Hargaš, Jozef Stacho, Miroslav Pastorek, Jozef Sadloň. 
Po diskusii poslancov a hlasovaní /všetci za / bolo vynesené: 
 
                                      Uznesenie číslo 256/2008  
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou 
                                       berie na vedomie informáciu o stave ROEP k.ú.  
                                      Hrubá Strana a schvaľuje komisiu ROEP v tomto 
                                      zložení:Jaroslav Bušo, Ing. Juraj Hargaš, Jozef  
                                      Stacho, Miroslav Pastorek, Jozef Sadloň. 
 
13/ Obsadenie pracovného miesta prednostky OÚ 
Keďže prednostka úradu robí len do konca t.r., starosta informoval 
prítomných, že na obsadenie tohto pracovného miesta dostal 3 žiadosti, 
takže je potrebné vypísať výberové konanie. Taktiež na prac. miesto 
údržbár – vodič, ktorý má zmluvu do konca t.r. , prišli na obecný úrad 2 
žiadosti. poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu a do výberovej 
komisie navrhli: starostu, zástupcu starostu a riaditeľa ZŠ. Po diskusii 
poslancov  a hlasovaní / všetci za / bolo vynesené: 
 
                                      Uznesenie číslo 257/2008 
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                      berie na vedomie informáciu starostu obce a  
                                      schvaľuje komisiu pre výberové konanie na  
                                      obsadenie pracovného miesta prednostky úradu 
                                      a taktiež na obsadenie miesta údržbára – vodiča, 
                                      v zložení: starosta obce, zástupca starostu a ria- 
                                      diteľa ZŠ. 
 
14/Ponuka publikácie “ Kopaničiarska pokladnica“ 
Starosta obce predložil na prerokovanie ponuku na objednávku publiká- 
cie “ Kopaničiarska pokladnica“, v ktorej sa predstavujú všetky obce 
a mestá nášho regiónu. Cena publikácie je 199.-Sk. Po diskusii poslan-  
cov bolo vynesené: 
                                     Uznesenie číslo 258/2008 
                                     Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod javorinou  
                                     berie na vedomie ponuku publikácie “Kopaničiar- 
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                                     ska pokladnica “ a doporučuje túto zakúpiť pre  
                                     knižnice a potreby obecného úradu. 
 
15/ Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce Ing. Bahník oboznámil prítomných so svojimi aktivitami od 
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.9.2008 
doteraz. Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu. 
 
16/ Zhodnotenie “ Dní obce „  
Starosta obce kladne zhodnotil priebeh Dní obce, XI. ročníka Bzinského 
jarmoku a 100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru 
Bzince pod Javorinou v dňoch 5. a 6.  septembra 2008. Po diskusii 
poslancov bolo vynesené :  
                            
                                      Uznesenie číslo 259/2008 
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                      berie na vedomie kladné zhodnotenie Dní obce. 
 
17/Starosta  obce predložil na prerokovanie nájomnú zmluvu, ktorou Ing. 
Elena Kučírková, Pavla Horova 18, Bratislava, prenajíma od obce časť 
parcele číslo 2709/1 v k.ú. Dolné Bzince vo výmere 8 m2 na účely 
vstupu do domu číslo 1293 v Cetune. Výška nájomného je určená 
výškou dane z nehnuteľností. Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto 
bodu. Po diskusii a hlasovaní /všetci za/ bolo vynesené:  
 
                                      Uznesenie číslo 260/2008 
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou 
                                      schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorou si Ing. Elena        
                                      Kučírková, Pavla Horova 18,Bratislava prenajíma 
                                      na dobu neurčitú, časť parcele číslo.2079/1 v k.ú.               
                                      Dolné Bzince o výmere 8 m2 na účely vstupu do  
                                      domu číslo 1293 v Cetune, za nájomné vo výške  
                                      dane z nehnuteľností. 
 
18/ Vedúci pekárne AT- Považie v Bzinciach pod Javorinou, p Ivan 
Kabijev predložil na prerokovanie taktiež nájomnú zmluvu na prenájom 
pozemku – parc. číslo 129/8 v k.ú. Dolné Bzince o výmere 90m2 
nachádzajúcu sa pri pekárni, na účely vybudovania skladu prepraviek. 
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu a po hlasovaní /všetci za / 
bolo vynesené:  
                                     Uznesenie číslo 261/2008 
                                     Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou  
                                     schvaľuje nájomnú zmluvu pre AT- Považie  
                                     Pekáreň  Bzince pod Javorinou, ktorou si prenají- 
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                                      ma na dobu neurčitú pozemku – parc. číslo129/8 
                                      v k.ú. Dolné Bzince o výmere 90m2 na účely vy- 
                                      vybudovania skladu prepraviek pri pekárni, za  
                                      nájomné vo výške dane z nehnuteľností. 
 
19/ Starosta obce predložil na prerokovaní žiadosť p . Soni Šipošovej, 
bytom Bzince pod Javrinou č.1395, ktorou žiada o odkúpenie pozemku – 
parc- č.4124/5 v k.ú. Horné Bzince, vytvorenú geom. plánom č. 225-
97/2008. Parcela sa nachádza pri stavebnom pozemku – parc- č. 3721 
a je vlastne vstupom z miestnej konunikácie  na jej pozemok. Poslanci 
sa v diskusii vyjadrili k tomuto bodu a navrhli cenu 100.- Sk /m2. po 
diskusii a hlasovaní / všetci za /  bolo vynesené:  
 
                                      Uznesenie číslo 262/2008 
                                      Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou 
                                      schvaľuje odpredaj obecného pozemku – parc.č. 
                                      4124/5 v k.ú. Horné Bzince vytvoreného geom. 
                                      plánom č. 225-97/2008 ako vstup na stavebný  
                                      pozemok pre p. Soňu Šipošovú, Bzince pod Ja- 
                                      vorinou č.1395 za cenu 100.-Sk/m2 
 
Keďže program schôdzky obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. 
starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala:    Oľga Gulánová                   Starosta: Ing: Pavel Bahník 
 
                                                          
Overovatelia :  


