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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 16.12.2010  
o 16,30 h v obradnej miestnosti OÚ. 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

Poslanci OZ :        Ostatní prítomní: 
 
Ing. Eva Gregušová          Ing. Valo Branislav 
Ing. Pavol Podhradský         Ing. Čiadová Gabriela 
Ján Chorvát                    Harmadyová Eva 
Ján Nociar                                Harmadyová Eva – Janka 
Peter Stacho           Kuhajdová Janka 
Mgr. Ľubica Sameková                                                                            
Mgr. Jana Majtásová 
Tomáš Miko 
Pavel Hložka 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Mgr. Ľubica Sameková a Ing. Eva Gregušová 

 
Program: 
 
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
2. Zloženie sľubu starostu obce 
3. Zloženie sľubu poslancov OZ 
4. Schválenie programu OZ 
 5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného                
     zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
     tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
    predpisov. 
6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. 
7. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 
8. Návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o  spôsobe určenia a výške úhrady za  
    sociálne služby na území obce 
9. Záver 
 

1) Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
Starosta obce dal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie p. Emílii Jarábkovej, ktorá 
informovala prítomných o výsledku volieb na starostu obce a do obecného zastupiteľstva. 
UZNESENIE číslo 1/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie  informáciu o výsledku volieb. 
 

2) Zloženie sľubu starostu obce 
Starosta obce zložil sľub starostu obce do rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie p. Emílii 
Jarábkovej a potvrdil ho svojím podpisom. 
UZNESENIE číslo 2/2010 



2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou konštatuje, že  novozvolený starosta obce Ing. 
Pavel Bahník zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

3) Zloženie sľubu poslancov OZ 
Poslanci OZ zložili sľub poslancov OZ  do rúk starostu obce  a potvrdili ho svojím podpisom. 
UZNESENIE číslo 2/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou konštatuje, že  novozvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva zložili zákonom zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupitelstva. 
 

4) Schválenie programu OZ. 
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie program OZ. 
UZNESENIE číslo 3/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ.  (jednohlasne) 
 

5) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného                
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
Starosta obce navrhol p. Jána Nociara – najstaršieho poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Po diskusii poslancov bolo vynesené nasledovné: 
UZNESENIE číslo 4/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou poveruje  p. Jána Nociara – najstaršieho poslanca 
OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

6) Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovný  návrh na zriadenie komisií pri OZ: 
Komisia verejného poriadku a životného prostredia 
Komisia finančná a správy obecného majetku 
Komisia kultúry, školstva a športu 
Komisia stavebná a územného plánovania 
Komisia sociálna 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 5/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje vytvorenie komisií OZ:   
Komisia verejného poriadku a životného prostredia 
Komisia finančná a správy majetku 
Komisia kultúry, školstva a športu 
Komisia stavebná a územného plánovania 
Komisia sociálna 
 (jednohlasne) 
 

7) Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 
Starosta obce má mať plat stanovený podľa § 4 zák.č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest a to 2,2 násobok  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
hospodárstva SR v roku 2010. 
UZNESENIE číslo 6/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 
Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
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pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2,2 násobok  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
hospodárstva SR v roku 2010. (jednohlasne) 
 

8) Schválenie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške 
úhrady za  sociálne služby na území obce. 
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb 
a o spôsobe určenia a výške úhrady za  sociálne služby na území obce 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 7/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  VZN o poskytovaní sociálnych služieb 
a o spôsobe určenia a výške úhrady za  sociálne služby na území obce. (jednohlasne) 
 

9) P. poslankyňa Ing. Eva Gregušová poďakovala starostovi za prácu v uplynulom období 
a popriala jemu aj ostatným veľa pracovných úspechov. 
 
 

10) P. Mgr. Branislav Laco upozornil poslancov OZ na vzrastajúcu kriminalitu v obci a potrebu 
riešenia,  na čo reagoval starosta obce, ktorý hovoril o nadviazaní spolupráce a zvýšeného počtu 
hliadok v obci zo strany Obvodného oddelenia PZ v Starej Turej. 
 

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: 
 

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

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


