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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 24.9.2014  o 16,30 h v Kultúrnom dome Hrubá Strana. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Overovateľmi zápisnice boli určení: Majtásová Bilová, Maďar 

 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
2. Vyhlásenie  dňa konania voľby hlavného kontrolóra 
3. Správy hlavného kontrolóra 
4. Čerpanie rozpočtu k 31.8.2014 
5. Príprava rozpočtu na rok 2015 
6. Zriadenie vecného bremena „Právo prechodu a prejazdu cez obecný 

pozemok parc.č. 5/9 k.ú.Hrušové pre Pavla Uka a Gabrielu Ukovú 
7. Komunálne voľby 2014 
8. Informácia o činnosti komisií OZ 
9. Návrh poplatkov za prenájom KD 
10. Návrh zakúpenia príslušenstva na Multikáru 
11. Zrušenie uznesenia OZ  č.63/2014 

 
Rôzne: 

1. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
2. Vyhodnotenie  Dňa obce 
3. Vyhodnotenie spomienkových slávností k 70. výročiu SNP  
4. Informácia o činnosti starostu 
5. Diskusia   
6. 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 Majtásová Bilová, Maďar. 
 
Uznesenie č. 70/2014 
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. 
 
Za:   Gregušová,  Bilová Majtásová, Stacho, Maďar,  Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  
Starosta obce predniesol prítomným odpočet úloh z posledného zasadnutia.  
Zástupkyňa starostu  navrhla  úpravu zápisnice v bode č.4, č.6, č.8 
č.4  zrušiť časť vety – „a vyvodené dôsledky v zmysle zákonníka práce“. 
č.6  zmena druhej vety – „Stavebná komisia  súhlasí so zriadením vecného bremena 
medzi obcou a TVS.“ 
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č.8  zmena druhej vety -  „Stavebná a finančná komisia nedoporučuje uvedený pozemok 
odpredať“. 
 
Uznesenie č. 71/2014 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami. 

 
3.Vyhlásenie  dňa konania voľby hlavného kontrolóra 
Starosta obce predniesol informáciu o voľbe hlavného kontrolóra(HK),  funkčné 
obdobie HK je 6 rokov, vyhlásenie konania volieb sa zverejňuje min 40 dní pred dňom 
konania voľby.   Vzhľadom na dodržanie 40 dňovej lehoty sa dátum konania OZ 
presúva zo dňa 29.10.2014 na deň 5.11.2014.  
 
Uznesenie č. 72/2014 
OZ schvaľuje  za deň konania volieb hlavného kontrolóra  5.11.2014. 
 
Za:   Gregušová,   Bilová Majtásová,  , Stacho,  Maďar, Švok 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
  
4. Správy hlavného kontrolóra 
Hlavný kontrolór predložil na rokovanie Informáciu HK č. 7/2014 Porovnanie 
vybraných daňových priznaní fyzických osôb  s príslušnými listami vlastníctva. 
 
Uznesenie č. 73/2014 
OZ berie na vedomie Informáciu HK č. 7/2014 Porovnanie vybraných daňových 
priznaní fyzických osôb  s príslušnými listami vlastníctva. 
 
6. Čerpanie rozpočtu k 31.8.2014 
Starosta obce predniesol správu o čerpaní rozpočtu k 31.8.2014 
V rámci rozpravy k predmetnému bodu vystúpila k predloženému materiálu p. 
Gregušová  z požiadavkou vysvetliť čerpanie rozpočtu  na str.4 , kde v položke 
v siedmom riadku boli plánované finančné prostriedky v sume 1600  € čerpanie 
 4 598,30 €  rozdiel 2998,30 € .   
Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí neboli k dispozícii potrebné údaje  starosta obce 
sľúbil, že informácia bude zaslaná emailom. 
 
Uznesenie č. 74/2014 
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.8.2014  
 
6. Príprava rozpočtu na rok 2015 
 Starosta obce  informoval o príprave rozpočtu na rok 2015 a potrebe schváliť rozpočet 
r.2015 na rokovaní OZ 5.11..2014 a požiadal poslancov v termíne do 20.10.2014 
o predloženie  a doplnenie návrhov potreby zahrnutia  finančných prostriedkov do 
rozpočtu r.2015. 
 
Uznesenie č. 75/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na rok 2015, 
 
7. Zriadenie vecného bremena „Právo prechodu a prejazdu cez obecný pozemok 
parc.č. 5/9 k.ú.Hrušové pre Pavla Uka a Gabrielu Ukovú 
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Predsedníčka stavebnej komisie  informoval o žiadosti p. Pavla Uka a Gabriely Ukovej 
o zriadení vecného bremena  práva prechodu a prejazdu cez parc.č.5/9 v k.ú. Hrušové. 
V rámci rozpravy k predmetnému bodu vystúpil p. Maďar s otázkou, či bude možné 
v budúcnosti  zriadiť na predmetnej parcele aj právo prechodu a prejazdu aj pre druhého 
žiadateľa (napr. majiteľa susedného pozemku). 
P. Gregušová odpovedala, že v zmysle  platnej legislatívy je to možné. 
 
Uznesenie č. 76/2014 
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu na parc.č.5/9 
k.ú.Hrušové pre p. Pavla Uka a Gabrielu Ukovú. 
 
Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
8. Komunálne voľby 2014 
Zapisovateľka  miestnej kmisie  p. Harmadyová  informoval  o komunálnych voľbách 
2014. 
Volebné  obvody máme 3,  okrsky máme 4.  Kandidátne listiny podali nezávislí 
kandidáti  a politické strany –  SNS, SIEŤ, SDS, Smer - SD. Vo volebnom obvode č. 1 
je 14 kandidátov, vo volebnom obvode č.2 je 5 kandidátov, vo volebnom obvode č.3 je 
6 kandidátov,  na starostu podalo  5 kandidátov. Oficiálne zverejnenie na informačných 
tabulách  môže byť až po zasadnutí miestnej komisie. Termín  konania volieb je 
stanovený na deň 15.11.2015 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. 
 
Uznesenie č. 77/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o komunálnych voľbách 2014 a termín konania volieb 
15.11.2014 
 
9. Informácia o činnosti komisií OZ 

 
Predsedovia komisii  informoval  OZ a starostu o svojej činnosti: 
Predsedníčka stavebnej komisie p. Gregušová  informovala o postupe spracovanie 
geometrického plánu budovy prevádzkarne a priľahlých pozemkov v súvislosti 
s odpredajom pozemkov p. Vidanovej.  Podklady v katastri nehnuteľností nesúhlasia so 
skutkovým stavom. Predmetný návrh vysporiadania pozemkov bol predložený na 
dnešnom  zastupiteľstve a bolo dohodnuté že, časť pozemku p.č.461/4 a pozemku 461/3 
bude zlúčené do pozemku parc.č.461/7, ktorý bude vo vlastníctve obce v podiel 1/2  a p. 
Vidanovej v podiele 1/2. V ďalšom bode bola predložená zmena osadenia  rodinného 
domu p. Turana v lokalite Chríb oproti  schválenému zastavovaciemu plánu. Vzhľadom 
na skutočnosť, že 4. členovia stavebnej komisie so zmenou súhlasili a zo zmenou 
súhlasili aj majitelia  susedných nehnuteľností, p. Turanovi bude vydané záväzné 
stanovisko obce. 
 
Finančná  sa na svojom zasadnutí  prerokovala  úprava poplatkov za KD Hrušové, 
Cetuna a Hrubá Strana a svoj návrh predložila na dnešnom OZ. V ďalšom bode sa 
zaoberala návrhom zmeny VZN o odpadoch vzhľadom na používania väčších 
plastových nádob. Finančná komisia neodporúča zakúpiť príslušenstvo multikáry. 
P. starosta reagoval na úpravu VZN o odpadoch, ktoré sa nebude zatiaľ upravovať. 
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Komisia verejného  poriadku  na svojom zasadnutí riešila potulovanie a  správanie psov, 
na komisiu bol predvolaný p. Sýkora, ktorého pes ohrozuje občanov, informovali 
o skutočnosti, že sa vytvárajú čierne skládky odpadu, hlavne na ceste na Maleník, tento 
odpad musí  zlikvidovať obec a zaplatia to všetci obyvatelia obce, na miestach kde sa 
vytvárajú čierne skládky bude namontovaný monitorovací systém.   

 
Kultúrna komisia  informovala o dni obce, zájazde na termálne kúpaliská, podujatiach  
kultúrneho leta, futbalových  turnajoch,  vyúčtovaní dňa obce. 
Sociálna komisia informovala  o tom, že zasadnutia komisie nezvoláva pravidelne , ale 
rieši  sociálne problémy operatívne. Niekoľko rodín je v zložitej situácii, pribúda hlavne 
detí, ktorým sa zabezpečuje hlavne strava.  
p. Bušová reagovala na skutočnosť či nie je zbytočná taká komisia, keď sa nezvoláva 
zasadnutia a členov komisie neinformuje o sociálnych problémoch. 
 
Uznesenie č. 78/2014 
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti stavebnej, finančnej, sociálnej, kultúrnej  
komisie a komisie verejného poriadku,  
 
10. Návrh poplatkov za prenájom KD 
 
Uznesenie č. 79/2014 
OZ  schvaľuje  návrh  poplatkov  za užívanie KD 
 
Za: Gregušová, Chorvát, Švok, Stacho,  
Proti: - 
Zdržal sa: Bilová Majtásová, Maďar 
 
11. Návrh zakúpenia príslušenstva na Multikáru 
 
P. starosta predložil návrh na zakúpenie  príslušenstva  multikáry na zimnú údržbu - 
odhŕňač, posýpač . 
P. Gregušová podporila  zakúpenie príslušenstva  na zimnú údržbu, vzhľadom na zložite 
dopravné komunikácie hlavne v miestnych častiach. 
Finančná komisia, vzhľadom na skutočnosť, že nemala dostatočné informácie 
neodporučila príslušenstvo kúpiť. 
 
Uznesenie č. 80/2014 
 
OZ  súhlasí s kúpou príslušenstva – odhŕňač, posýpať na multikáru. 
 
Za: Gregušová,  Švok, Stacho,  
Proti: - 
Zdržal sa: Bilová Majtásová, Maďar 
 
12. Zrušenie uznesenia OZ  č.63/2014 
P. starosta informoval o skutočnosti, že uznesenie č.63/2014 je potrebné zrušiť, 
vzhľadom na skutočnosť, že predaj pozemkov bol schválený uznesením č. 219/1013 
 
Uznesenie č. 81/2014 
OZ  ruší  uznesenie  OZ 63/2014. 
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Za: Gregušová, Chorvát, Bilová Majtásová, Švok, Stacho, Maďar 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
RÔZNE 
 
1. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
Starosta obce  informoval: 
-  činnosti starostu  za uplynulé obdobie, 
- výsledkoch verejného obstarávania  na zákazku – Polohopis a výškopis Hrušové. 
- geometrickom pláne  pre pripravované bytovky a pripravovanú cestu v novom 

stavebnom obvode, 
- o stavebnom dohľade na  píle v Hrušovom, kde nebola zrealizovaná zmena užívania 
- projekte rekonštrukcie futbalových kabín 
- žiadosti  -  výmena okien na MŠ 
- projekte cezhraničnej spolupráce 
- zverejnení výzvy na obsadenie miesta knihovníčky do obecnej knižnice, 
- o voľbe hlavného kontrolóra obce, v tomto roku končí funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra a voľby nového musia byť zverejnené 40 dní pre jeho voľbou na verejne 
prístupnom mieste, hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo z prihlásených 
kandidátov. 

 
Uznesenie č. 82/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu o činnosti starostu za uplynulé obdobie. 
 
2. Vyhodnotenie  Dňa obce 
Starosta obce  informoval o vyhodnotení dňa obce 
 
Uznesenie č. 83/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu. 
 
3. Vyhodnotenie spomienkových slávností k 70. výročiu SNP  
Starosta obce  informoval o vyhodnotení spomienkovej slávnosti k 70 výročiu SNP na 
Vrchu ROH a pripravovanej spomienkovej slávnosti 70. výročia  boja na Cetune 
 
Uznesenie č. 84/2014  
OZ berie na vedomie podanú informáciu. 
 
4.  Diskusia 

P.Stacho sa pýtal, či sa budú konáre mulčovať –  p. starosta odpovedal, že až na jar. 

P. Bušo navrhuje konáre za asistencie PO spáliť. 

P.Bušová  informovala o skutočnosti, že ako správkyňa KD Hrubá Strana  nebola 
informovaná o akcii, ktorá sa mala konať v KD,  nepríjemnú  vec  jej oznámil Jan  
Dolinský, že pred KD   stojí veľa ľudí, či nečítala leták v schránke.  Ja som žiadny leták 
v schránke nemala a o akcii ma neinformovali ani pracovníci obecného úradu, situácia 
bola  nepríjemná a žiadam obecný úrad aby zabezpečil ospravedlnenie pre mňa 
v obecných novinách. P. starosta, na uvedenú situáciu reagoval a oznámil, že to bola 
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súkromná akcia, letáky distribuovala slovenská pošta a nie obecný úrad, za vzniknutú 
situáciu sa p. Bušovej ospravedlňuje. 
Ďalej p. Bušová žiadala aby sa na KD umiestnila tabuľa k čomu KD slúži a kto ho 
spravuje,  aby boli okoloidúci informovaní 
P.Bušová  upozornila aj na skutočnosť, že na hlavnej ceste chýba smerová tabuľa – 
smer Javorina, návštevníci hlavne zo susednej krajiny, keď prídu pred KD sú 
dezorientovaný a nevedia ktorým smerom sa majú pohnúť.  
P.Bušová žiada, aby sa v obecných novinách zverejnilo, ako sa poslanci OZ  a členovia 
jednotlivých komisii zúčastňovali zasadnutí. 
P.Bušová dala návrh aby správcovia kultúrnych domov boli členmi kultúrnej komisie. 
P.Bušová oznamy o zasadnutí  OZ boli dané neskoro. V zápisnici zo zastupiteľstva nie 
je uvedené, kto bol prítomný, záujemca o ubytovanie v RZ bol  informovaný o tom, že 
RZ je obsadené a keď sa tam bol pozrieť nikto tam nebol ubytovaný, na RZ boli hostia , 
ktorí sa správali nedôstojne a z toho dôvodu mali skrátený pobyt, doporučujem , aby 
obec zabezpečila aj kontrolu hostí a informovala o neplatičoch za ubytovanie. V Cetuni 
bola opravená cesta a znovu je v zlom stave, v KD na Hrubej strane boli vymenené 
okná z iných zdrojov, zateplila sa fasáda, ako sa to všetkým páči.. 

P. Kuhajdová  informovala, že neplatičov za ubytovanie v RZ nie sú, ubytovanie sa platí 
a tak isto aj škody, ktoré počas ubytovania vzniknú. 

P. Harmadyová sa pýtala, ako sa bude ďalej  postupovať pri zabezpečovaní  oplotenia  
cintorína. 

P. starosta odpovedal p. Bušovej, že oznamy o konaní OZ sa dávajú tri dni pred 
konaním OZ, prítomní v zápisnici nie sú uvedení, pretože je k zápisnici prezenčná 
listina, v Cetuni boli opravené len výtlky, neopravovala sa celá cesta a teraz sa objavili 
nové výtlky, postupne sa budú opravovať, na okná sa prispelo z rozpočtu obce a fasáda 
sa financovala z prostriedkov obce bez súhlasu OZ. P. starosta zašle ospravedlnenie  za 
vzniknuté nedopatrenie pri sprístupnení KD Hrubá Strana.  Na dokončenie oplotenia 
cintorína bude vypísané výberové konanie. 
 
P. Bušo  informoval že nové 1100 l nádoby na smeti sú cca pre  10 domácnosť 

 
Záver 
Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Eva Gregušová,                                Schválil:  Ing. Pavel BAHNÍK, 
zástupkyňa starostu                                                                     starosta 
 
 
 
Overovatelia: 
 
............................................ 
 
............................................. 


