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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 21.10.2010  
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 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Gregušová Eva a p. Ján Nociar. 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
3. Zásady vybavovania sťažností 
4. Správa hlavného kontrolóra č.7/2010 
5. Informácia o činnosti stavebnej a sociálnej komisie 
6. Žiadosť p. Súpka o preloženie cesty 
7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na okresnú previerku pripravenosti 

požiarnych družstiev v roku 2011 
8. Úprava poplatkov za služby poskytované v kultúrnych domoch 
9. Príprava rozpočtu na rok 2011 
10. Zmluva s poľovným združením 
11. Krádeže a poškodzovanie majetku občanov 

 

Rôzne: 

• Informácia o postupe prác pri rekonštrukcii ZŠ 
• Informácia o voľbách do orgánov samosprávy 
• Stretnutie starostu a poslancov s občanmi 
• Návrhy na ocenenie osobností obce za rok 2010 
• Informácia o činnosti starostu 

12. Diskusia 
13. Záver 

 
Schválenie programu OZ zo zmenami a doplneniami. 
Starosta obce navrhol doplniť program OZ. 
UZNESENIE číslo 566/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje 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 08.09.2010. 
UZNESENIE číslo 567/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie kontrolu a plnenie uznesení a 
zápisnicu napísanú na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 08.09.2010. (jednohlasne) 
 
2) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
Starosta obce oboznámil poslancom OZ s návrhom Rokovacieho poriadku OZ. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 568/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Rokovací poriadok OZ. 
(jednohlasne) 
 
3) Zásady vybavovania sťažností 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom Zásad vybavovania sťažností . 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 569/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Zásady vybavovania sťažností. 
(jednohlasne) 
 
4) Správa hlavného kontrolóra č.7/2010 
HK obce informoval poslancov OZ so Správou o výsledku finančnej kontroly č.7/2010, ktorá bola 
zameraná na kontrolu finančných príjmov a výdajov za vodu za rok 2009. Kontrola potvrdila, že 
hospodárenie s pitnou vodou je stále stratové, ale stratovosť sa výrazne znížila. V roku 2008 nám TVS 
fakturovala nižšiu dodávku vody. Zníženie stratovosti vody bolo dosiahnuté hlavne neustálym 
riešením tohto problému – upozorňovanie neplatičov, odpojenie 1 prípojky, zistenie doteraz 
neevidovaných odberov a aj výmenou niektorých vodomerov. Odpojenie prípojky 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 druhý odber v týždňoch 39 a 
40. Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať úlohu: 

- 1 x mesačne hlásiť v miestnom rozhlase o poplatkoch za vodu 
- osobná návšteva poslancov podľa volebného obvodu neplatičov s väčšou čiastkou €  
- vyzvať neplatičov za vodu: Paul č.d. 48, Zámečník č.d. 98, Bušo č.d. 99, Herák Alexander č.d. 

309, Mazáňová Václava č.d. 314, Hudečková č.d. 454, aby si vyrovnali svoje nedoplatky za 
vodu. V prípade novej žiadosti o pripojenie vody požadovať poplatok za žiadosť o prípojku 
vody a náklady za pripojenie – o týchto nákladoch ich vo výzve na zaplatenie informovať. 
Takýto žiadatelia o prípojku vody musia mať vyrovnané staré pohľadávky obce. 

Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 570/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá starostovi obce  zabezpečiť plnenie 
navrhnutých úloh, ktoré vyplynuli zo Správy HK. (jednohlasne) 
 
5) Informácia o činnosti stavebnej a sociálnej komisie 
Starosta obce dal slovo Ing. Eve Gregušovej, ktorá informovala poslancov o činnosti stavebnej 
komisie za uplynulý polrok a p. Janke Harmadyovej, ktorá informovala poslancov OZ o činnosti 
sociálnej komisie. 
UZNESENIE číslo 571/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informácie o činností komisií.  
 
6) Žiadosť p. Súpka o preloženie cesty 
Starosta obec informoval poslancov OZ so žiadosťou  p. Ivana Súpeka o preloženie cesty. Keďže 
uvedená žiadosť nie je kompletná, požiadali sme p. Súpeka o jej doplnenie. 
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Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 572/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu o žiadosti p. Ivana 
Súpeka. 
 
7) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na okresnú previerku pripravenosti  
    požiarnych družstiev v roku 2011 
Starosta obce informoval o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na okresnú previerku 
pripravenosti požiarnych družstiev v roku 2011. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 571/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zapracovať poskytnutie finančných 
prostriedkov na okresnú previerku pripravenosti požiarnych družstiev. 
 
8) Úprava poplatkov za služby poskytované v kultúrnych domoch 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na úpravu poplatkov za služby poskytované v kultúrnych 
domoch nasledovne:  
Kultúrny dom Hrušové: 
- rodinné oslavy    10 € 
- zábavy a diskotéky 50 € 
- spoloč. organiz. zábavy  20 € 
- predvádzacie akcie 20 € 
- predajné akcie 30 € 
 
Kultúrny dom Cetuna: 
- rodinné oslavy   - v lete: 10 € 
                            - v zime: 20 € 
- zábavy a diskotéky – v lete  70 € 
            - v zime 100 € 
- spoloč. organiz. zábavy  - v lete:  20 € 
                                         - v zime:  35 € 
 
Zasadačka OÚ : 17 € 
Po diskusii  poslancov bolo vynesené:  
UZNESENIE číslo 572/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou nesúhlasí s uvedenými poplatkami za služby 
poskytované v kultúrnych domoch. (jednohlasne) 
 
9) Príprava rozpočtu na rok 2011 
Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave rozpočtu na rok 2011, ktorý pripravuje finančná 
komisia a požiadal ich o prípadné návrhy a doplnenia. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 573/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu o príprave rozpočtu 
na rok 2011. 
 
10) Zmluva s poľovným združením 
Starosta obce informoval poslancov OZ o Pozvánke Združenia vlastníkov poľovných pozemkov 
v poľovnom revíri Hrušové – Bzince a Pozemkového spoločenstva Setvák a Urbár Hrušové z dôvodu 
ukončenia zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva. Terajším nájomcom je Poľovnícke združenie 
Hrušové, ktorého poľovnícke hospodárenie je na vysokej odbornej úrovni ako i poľovnícka disciplína 
a etika jeho členov. Nájomné bolo vždy platené včas. Z týchto dôvodov chce Združenie vlastníkov 
poľovných pozemkov v poľovnom revíri Hrušové – Bzince a Pozemkového spoločenstva Setvák 
a Urbár Hrušové i naďalej postúpiť užívanie poľovného revíru doterajšiemu nájomcovi. 
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Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 574/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje pokračovať v zmluve o nájme výkonu 
práva poľovníctva.  
 
11) Krádeže a poškodzovanie majetku občanov 
Starosta obce informoval poslancov OZ o množení sa krádeží a poškodzovaní majetku občanov 
a o spolupráci s Obvodným oddelením PZ Stará Turá. 
UZNESENIE číslo 575/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu. 
 
 
Rôzne: 
 
9) Informácia o postupe prác pri rekonštrukcii ZŠ 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o stave realizácie projektu rekonštrukcie 
základnej školy. 
 
10) Informácia o voľbách do orgánov samosprávy 
Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave volieb do orgánov samosprávy v roku 2010. 
 
11) Stretnutie starostu a poslancov s občanmi 
Starosta obce informoval poslancov OZ o stretnutiach starostu obce a poslancov s občanmi. 
 
12) Návrhy na ocenenie osobností obce za rok 2010 
Starosta obce požiadal poslancov OZ o návrhy na ocenenie osobností obce za rok 2010. 
 
13) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.09.2010. 
UZNESENIE číslo 576/2010  
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 08.09.2010. (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: 
 

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

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


