ZÁPISNICA ČÍSLO 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, ktoré sa uskutočnilo 11. júna
2018o 18.00 hod v sále Komunitného centra Bziny, na ul. Brezovecká č. 96/8, kde sídli
Obecný úrad.
Celkový program rokovania OZ v nasledovnom znení :
Program rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Predloţenie a schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie pre zostavovanie
Uznesenia, určenie zapisovateľov
4. Interpelácie poslancov
5. Schválenie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
6. Prejednanie rekonštrukcie lavice
7. Schválenie prevádzkového poriadku - Tribúna OŠK Obce Bziny
8. Určenie počtu poslancov do OZ pre volebné obdobie r.2018 - 2022
9. Informácie starostu obce
10. Návrh na uznesenie
11. Diskusia
12. Záver
Bod č. 1.: Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva v Bzinách otvoril a viedol PhDr. Ján Beňuš, starosta obce
Bziny. V úvode privítal všetkých prítomných a konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo bolo
zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vrátane jeho neskorších zmien
a doplnkov. Rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za uznášania schopné, keďţe
z celkového počtu 7-mich poslancov boli prítomníštyria čo je 57,143% účasť.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručenýelektronicky aj
do schránok spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec p. Jozef
Brtoša poslankyňa Janka Dulíková sa zasadania nezúčastnili a p. poslankyňa Ing. Janka
Marettová prišla na zasadanie neskôr.
Bod č.2.: Predloženie a schválenie programu rokovania OZ
Program bol predloţený a p. poslanec Duraj navrhol vypustiť z programu bod 5 – Schválenie
Návrhu záverečného účtu, z dôvodu, ţe návrh nebol vyvesený na úradnej tabuli v zákonnej
lehote 15 dní. Namiesto tohto bodu navrhol zaradiť Schválenie dlhodobého prenájmu
pozemkov medzi Urbárom obce Bziny a Obcou Bziny.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu 5 z programu OZ –
Schválenie Návrhu záverečného účtu a zaradenie na bod 5 Schválenie dlhodobého prenájmu
pozemkov medzi Urbárom obce Bziny a Obcou Bziny.
Hlasovanie za schválenie upraveného programu:
prítomných: 4 za: 4 proti: 0 zdrţal sa: 0
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Bod č. 3.: Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:. Ing Milan Duraj a Ján Pšenák
Návrhová komisia na zostavenie uznesenia: Ing Milan Duraj a Ján Pšenák
Zapisovateľkou sa stala Ivana Dvoršťáková
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú
komisiu zostavovateľov uznesenia a zapisovateľku
hlasovanie: prítomných: 4 za: 4 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.4.: Interpelácie poslancov
Duraj Milan:
- Zaujímal sa v akom štádiu je Územný plán obce a ţiadal zverejnenie zápisnice č. 4/2017
na internetovej stránke. Starosta odpovedal, ţe ÚP bol rozšírený o časť ktorá sa nachádza
pri kaplnke na Dielcoch smerom nahor a zápisnica bude zverejnená.
Jakubjak Marek:
- Občianka p. Šimráková má vysoké stromy, ktoré zneprehľadňujú cestnú premávku,
starosta odpovedal, ţe o tom vie, rozprával sa s paňou, ktorá však nesúhlasí
s odstránením, p. Jakubjak sa opýtal či by nebolo moţné umiestnenie zrkadla a starosta
odpovedal ţe pravdepodobne áno.
Pšenák Ján:
- Opýtal sa ako stoja cesty na Dielniciach, uviedol, ţe p. Bedlek to nezvláda a treba to
rozbehnúť
Bod č.5.: Schválenie dlhodobého prenájmu pozemkov medzi Urbárom obce Bziny
a Obcou Bziny .
p. Duraj predloţil poslancom návrh pozemkov na dlhodobý prenájom, ktorý prerokovali na
výbore PSU. Jedná sa o pozemky pri ČOV pod poţiarnu zbrojnicu. Starosta uviedol, ţe daný
pozemok sa prenajme formou dodatku k zmluve o nájme pozemku. Menšie pozemky budú
ponechané na moţnú výmenu s vlastníkmi pozemkov pod miestnymi komunikáciami.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Bziny schvaľuje dlhodobý prenájom formou
výmeny pozemku č. 2185 zapísaného na LV 4124 vo vlastníctve obce Bziny za pozemky č.
1022/1a 1023/2 zapísané na LV 4084 vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbáru obce Bziny.

hlasovanie:prítomných: 4 za: 4 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.6.: Prejednanie rekonštrukcie lavice
Starosta prezentoval poslancom moţné alternatívy, uviedol, ţe pôvodný projekt nechal
prepracovať, z dôvodu zistených nedostatkov, bez finančnej náhrady. Taktieţ sa vynechalo
plánované prestrešenie. Lavica podľa nového projektu by mala mať nové vystuţenie a miesto
drevených dosák drevoplastové. Takisto prezentoval dodatok k zmluve, ktorý mení niektoré
body v zmluve s firmou Tetra stav s.r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Starosta
oboznámil poslancov s tým, ţe oslovil poslancov mesta Dolný Kubín súkromne aj oficiálne
zo ţiadosťou o finančnú podporu na rekonštrukciu lavice. Uviedol ţe mu bola prisľúbená
podpora, ale zastupiteľstvo mesta bude zasadať koncom mesiaca a teda oficiálne stanovisko
budeme vedieť aţ po zasadnutí MZ Dolný Kubín. Povedal, ţe obec je bez dlhov finančne
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zdravá a má moţnosť úverovania rekonštrukcie za výhodných podmienok. Obec síce má
nejaké vlastné prostriedky, ale treba počítať z blízkymi výdavkami ako je hasičské výročie,
oprava ciest, územný plán a podobne. Ďalej uviedol, ţe výmena samotných dosiek je
neefektívna a vţdy to bude len dočasné riešenie. Dodal, ţe najvhodnejšia doba na opravu by
bola počas letných prázdnin a výroba dosiek trvá 3 mesiace, tak je najvyšší čas.
Poslanci sa pýtali na záručnú dobu materiálu, dodaciu lehotu stavby, na výhodnosť úveru, p.
Jakubjak uviedol, ţe taktieţ jednal s poslancami mesta. P. Pšenák nesúhlasil s pouţitím
drevoplastových dosiek, avšak s inou alternatívou neprišiel. Poslancovi bolo povedané, ţe
lavica sa rieši dlhodobo a na takmer kaţdom zastupiteľstve a ţe s relevantnými návrhmi
a riešením sa mohol kedykoľvek zapojiť do riešenia. Sťaţnosti podávajú občania na obecnom
úrade, alebo prostredníctvom poslancov, ale poslanci sú na to, aby tento dlhodobý problém
riešili, nielen teoreticky. Starosta obce sa telefonicky spojil s dodávateľom stavby, ktorý
poslancom spresnil záručnú dobu na dosky, ktorá je garantovaná na 30 rokov, avšak detaily
zmluvy sa upresňujú aţ po záväznom potvrdení vzťahu. Ďalej prisľúbil poslancom doručenie
vzorky dosiek. Poslanci diskutovali, kladne vyjadrovali k nutnej rekonštrukcii a aj k potrebe
vzatia úveru, aţ na p. Pšenáka ktorý nebol stotoţnený s prezentovaným materiálom –
plastovými doskami, ale s rekonštrukciou súhlasí.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo č. 01/BZ-KN/2016
a Dodatok č. 1 k tejto zmluve, na rekonštrukciu lavice pre peších, ponad rieku Orava
prítomných: 5 za: 4 proti: 0 zdrţal sa: 1 (p.Pšenák)
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľujevzatie úveru, v prípade nedostatku
finančných prostriedkov na rekonštrukciu lavice pre peších, ponad rieku Orava
prítomných: 5 za: 4 proti: 0 zdrţal sa: 1 (p.Pšenák)
Bod č.7.: Schválenie Prevádzkového poriadku - Tribúna OŠK Obce Bziny
Poslancom bol predloţený návrh Prevádzkového poriadku, s ktorým sa oboznámili. P. Duraj
sa opýtal, či sa na tribúne môţe ubytovávať, keďţe to nebolo skolaudované, starosta
odpovedal, ţe môţe, stavba ako taká bola postavená v r. 1956 a prestavba bola realizovaná zo
zámerom ubytovávacej časti. Uviedol, ţe v objekte bola vykonaná kontrola z RÚVZ, ktorá
nezistila závaţné prekáţky.
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok – Tribúna OŠK
Obce Bziny
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č. 8.:Určenie počtu poslancov do OZ pre volebné obdobie r.2018 - 2022
Starosta obce predstavil poslancom zákon SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.
neskorších predpisov v ust § 11 ods. 3 povinnosť určiť počet poslancov na nasledujúce celé
volebné obdobie a podľa odseku 4 písm. i) určuje rozsah výkonu starostu najneskôr 90 dní
pred voľbami.
Poslanci rozhodli nasledovne – počet poslancom určili na 7 a a základný plat pre starostu
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce celé volebné
obdobie 2018 – 2022 počet poslancov OZ obce Bziny 7
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 4písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce celé volebné
obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu starostu obce Bziny takto – starostovi prináleţí základný
plat.
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č 9.:Informácie starostu
Starosta informoval:
O znaleckom posudku vypracovanom Ing. Kohárovou na pozemky na cintoríne, ktoré vlastní
p. Kršáková. Poslanci sa oboznámili zo znaleckým posudkom a skonštatovali, ţe poţiadavky
p. Kršákovej sú nadhodnotené, súhlasili tieţ s výmenou pozemku, ktorý p. Duraj spolu s p.
Kršákovou vybrali, ale nesúhlasili s jej ďalšou podmienkou a to oslobodenie od platenia za 6
hrobových miest. Taktieţ skonštatovali, ţe pokiaľ p. Kršáková chce pozemok predať, cena
pozemku je stanovená predmetným znaleckým posudkom a nie je dôvod na jednanie sa o nej.
Je v záujme všetkých obyvateľov obce pozemok vysporiadať ale neadekvátne podmienky p.
Kršákovej sú neakceptovateľné. Poslanci sa zhodli na:
a. ponúknuť p. Kršákovej pozemok na výmenu riešený s p. Durajom
b. vyplatenie podľa znaleckého posudku
O PODANÝCH PROJEKTOCH OBCE OD 22.3.2017 DO 11.6.2018





ÚRAD VLÁDY – Bezúdrţbové detské ihrisko – projekt neschválený
ENVIROMENTÁLNY FOND – Podpora elektromobility
ŢSK – Dotácia na Memoriál J. Beňuša st.
ŢSK – Dotácia na Revitalizáciu cintorína v obci Bziny

O REALIZOVANÝCH AKCIÁCH OD 22.3.2017 DO 11.6.2018
 8.4.2018 Bzinský pedál
 13.5.2018 Deň matiek
 3.6.2018 Okresná hasičská súťaţ
 2.6.2018 Stolnotenisový turnaj štvorhier
 9.6.2018 deň detí
Starosta zároveň poďakoval všetkým, ktorí pri akciách pomohli.

O podanej sťaţnosti občana, p. Hrubjaka, po diskusii sa poslanci zhodli, ţe tento dlhodobejší
spor treba riešiť priestupkovou komisiou obce. Predseda komisie p. Pšenák zvolá zasadnutie
komisie.
O tom, ţe hlavná kontrolórka obce podala výpoveď a obec je momentálne bez kontrolóra, p.
Duraj sa vyslovil za potrebu vypísania výberového konania.
O výbere daní a poplatkov, kde poslancom boli poskytnuté mená dlţníkov a boli poţiadaní
aby apelovali na neplatičov aby uhradili svoje nedoplatky.
O malých pozemkových úpravách kde bude zvolané stretnutie vlastníkov
O zmenách a doplnení a dodatkoch ÚPN obce
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Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce
hlasovanie:prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo ukladá postúpenie sťaţnosti občana priestupkovej
komisii obce Bziny
hlasovanie: prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zvolať do konca júna 2018
Obecné zastupiteľstvo a do jeho programu zaradiť:
- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
- vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce
hlasovanie: prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č. 10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zostavené návrhovou komisiou dňa 11.06.2018
Viď. Príloha uznesenie č.2 /2018
Uznesenie č. 2/2018 zo dňa 11.06.2018 z celkového počtu 7 poslancov pri hlasovaní kaţdého
bodu samostatne, bolo schválené piatimi hlasmi a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod č. 11. Diskusia
Vdiskusii vystúpil p. Jakubjak, ktorý vyslovil poďakovanie za pomoc pri realizácii pokládky
zámkovej dlaţby pri kostole zamestnancom obce, obzvlášť p. starostovi, ktorý výrazným
spôsobom prispel k tejto realizácii, financovaním a zabezpečovaním potrebného.
Bod č. 12: Záver
Týmto bol program zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, ktoré sa uskutočnilo
11. júna 2018 prerokovaný. PhDr. Ján Beňuš, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a Obecné zastupiteľstvo ukončil.

PhDr. Ján Beňuš
starosta obce
za overovateľov a návrhovú komisiu:
Ing. Duraj Milan
Ján Pšenák
Zapísala: Ivana Dvoršťáková
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