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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Bzinciach pod Javorinou,18.9. 2013, KD Hrubá Strana 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) Bzince pod Javorinou konanom dňa 
18.9. 2013  o 16,30 h v Kultúrnom dome na Hrubej Strane v Bzinciach pod Javorinou 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Overovateľmi zápisnice boli určení: p. Bušo Miroslav a p. Hložka Pavel 
 
Návrh programu zasadnutia: 
 
1. Zloženie sľubu poslanca 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
3. Správa HK 
4. Odkúpenie pozemku pre výstavbu nájomných bytov 
5. Ukončenie projektov – Obecná tržnica a Centrum obce 
6. Príprava projektov v rámci výziev Envirofondu 
7. Výberové konanie na zimnú údržbu miestnych komunikácií, zloženie výberovej komisie 
8. Schválenie člena Rady školy za obec 
9. Informácia o činnosti komisií OZ 
Rôzne: 

1. Stanovisko ZMOS ku konsolidácii výdavkov 
2. Vyhodnotenie Dňa obce 
3. Ukončenie leta na Cetune - informácia 
4. Informácia o činnosti starostu 
5. Diskusia  
6. Záver 

 
 
1. Zloženie sľubu poslanca 
Úvodným bodom rokovania OZ bolo zloženie sľubu poslanca, ktorý prevzal pozíciu po p. 
Podhradskom, ktorý sa na poslednom rokovaní OZ vzdal svojho poslaneckého mandátu. 
Poslanecký sľub v súlade s príslušnou legislatívou riadne zložil p. Miroslav Švok. 
 
 
Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce predniesol  prítomným poslancom OZ  program  zasadnutia a návrh na overovateľov 
zápisnice a to:  p. M. Bušo  a p. P. Hložka. 
 
Po prečítaní návrhu programu požiadala o slovo prítomná občianka p. Ančicová s požiadavkou, 
o zaradenie opätovného prerokovanie jej žiadosti o odkúpenie 343 m2 za navrhovanú cenu 0,50 
EUR/m2, ktorú OZ na svojom predošlom zasadnutí neschválilo, do časti programu Rôzne. Bolo 
dohodnuté, že predmetná žiadosť bude prerokovaná finančnou komisiou na je najbližšom zasadnutí 
a žiadosť nebola dodatočne zaradená do programu OZ. 
 
Uznesenie č. 281/2013 
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. 
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Za: Bušo, Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného 
dňa   28.8. 2013.   
 
Uznesenie č. 282/2013: 
OZ berie na vedomie kontrolu úloh so zápisnice. 
 
 

3.  Správa hlavného kontrolóra 
 
HK predniesol záznam o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov a príjmov obce pri 
prevádzke kultúrnych domov  za rok 2012.  
Vzhľadom na skutočnosť, že správa neobsahovala všetky výdavky, ako aj príjmy, súvisiace 
s prevádzkou kultúrnych domov, bude táto doplnená pre potreby získania informácie o skutočných 
nákladoch a príjmoch všetkých kultúrnych domov. 
 
Uznesenie č. 283/2013: 
OZ berie na vedomie Záznam o výsledku finančnej kontroly č. 5/2013 s tým, že bude zabezpečená 
evidencia jednotlivých akcií a konaných podujatí vo všetkých kultúrnych domoch. 

 
 
4. Odkúpenie pozemku pre výstavbu nájomných bytov 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnom stave prípravy výstavby nájomných bytov na 
parc. č. 999/2, kat. územie Dolné Bzince vo výmere 5 000 m2. 
 
Uznesenie  č. 284/2013 
OZ poveruje starostu obce na rokovanie s vlastníkom pozemku o jeho odkúpení a následnému podpisu 
zmluvy o budúcej zmluvy s tým, že skutočné odkúpenie a úhrada kúpenej ceny sa uskutoční až po 
pridelení finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Za: Bušo, Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
5. Ukončenie projektov – Obecná tržnica a Centrum obce 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení stavebných prác na oboch  projektoch v súlade so 
zmluvnými podmienkami. V súčasnosti sú spracovávané faktúry a administratívne náležitosti 
vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov pre oba projekty.  

 
Uznesenie č. 285/2013 
 
OZ berie na vedomie informáciu o ukončení stavebných prác projektov Obecná tržnica a Centrum 
obce. 
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6.  Príprava projektov v rámci výziev Envirofondu 
 
Starosta obce informoval o aktuálnej výzve na predkladanie projektov v rámci  Environmentálneho 
fondu s termínom uzávierky do 31.10. 2013. 
 
Uznesenie č. 286/2013 
OZ súhlasí s vypracovaním projektov pre oblasti: 
A. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme 
C. Rozvoj odpadového hospodárstva 
aktuálnej výzvy EF. 
 
Za: Bušo, Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 

7. Výberové konanie na zimnú údržbu miestnych komunikácií, zloženie výberovej komisie 
 
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o návrh členov výberovej komisie pre výberové konanie 
na zimnú údržbu miestnych komunikácií 2013/2014. Za členov komisie boli navrhnutí poslanci Bušo, 
Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka. Súčasne bolo dohodnuté, že prvé pracovné stretnutie 
k vypracovaniu zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie bude dňa 23.9. 2013 o 16,30 na OcÚ. 
 
Uznesenie č. 287/2013 
OZ schvaľuje navrhnuté zloženie výberovej komisie.  
Za: Bušo, Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
8. Schválenie člena Rady školy za obec 
 
Starosta obce požiadal poslancov OZ o návrh člena Rady školy za obec namiesto p. Podhradského, 
ktorý sa tejto pozície vzdal, spolu s poslanecným mandátom. Za nového člena Rady školy bol 
poslancami navrhnutý p. Chorvát. 

 
Uznesenie č. 288/2013 
OZ schvaľuje za člena Rady školy za obec p. Chorváta.  
Za: Bušo, Stacho,  Bilová Majtásová, Hložka,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: - 

 
 
9.  Informácia o činnosti komisií OZ 

 
Predsedovia komisií OZ informovali poslancov OZ o činnosti svojich komisií za uplynulé obdobie. 
 
Uznesenie č.289/2013 
OZ berie  na vedomie informáciu o činnosti komisií. 
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Rôzne 
 
Starosta obce upozornil poslancov OZ na prípravu rozpočtu na budúci rok a požiadal o predkladanie 
jednotlivých návrhov do budúceho OZ. 
 
Uznesenie č.290/2013 
OZ berie na vedomie informáciu o príprave budúcoročného rozpočtu a o požiadavke za dodanie 
návrhov. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov  OZ so stanoviskom  ZMOS ku konsolidácii výdavkov tak, ako 
bolo schválené predsedníctvom ZMOS.. 
 
Uznesenie č.291/2013 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o stanovisku ZMOS. 

 
 
Vyhodnotenie Dňa obce 
Starosta obce informoval poslancov OZ o nákladoch spojených s prípravou a organizovaním Dňa obce 
asúčasne poďakoval všetkým za aktívnu pomoc pri jeho príprave a organizačnom zabezpečení. 
 
Uznesenie č.292/2013 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce. 
 
 
Ukončenie leta na Cetune - informácia 
Starosta obce informoval poslancov OZ o uskutočnenej akcii Ukončenie leta na Cetune 
 
Uznesenie č.293/2013 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o akcii Ukončenie leta na Cetune. 
 
 
Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce informoval poslancov OZ o svojej činnosti od posledného OZ. 
 
Diskusia 
V rámci diskusie starosta obce požiadal poslancov OZ o oboznámenie sa so stavom komunikácie za 
potokom, obhliadka sa po dohode poslancov uskutoční po stretnutí členov výberovej komisie 23.9. 
2013. 
 
Poslanec Stacho informoval o probléme odvodňovacej priekopy cesty na Žabie a o potrebe oplotenia 
Hornobzinského cintorína. 
 
Pani Bušová vo svojom diskusnom príspevku upozornila: 

- na potrebu opravy fasády KD na Hrubej Strane 
- špatný stav cesty u Bojtárov 
- spýtala sa na  zabezpečenie prevádzky RZ na Hrubej Strane, stav inventáru.  
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Záver 
 
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za 
účasť. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Šoltysová    Starosta obce: Ing. Pavel Bahník 

 
 
 

 
 
 
 

Overovatelia: 
 

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

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


