Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

Zápisnica č. 2/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.02.2019
o 17.00 hodine v budove Komunitného centra Bziny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Informácie o voľbe hlavného kontrolóra obce
6. Prerokovanie žiadostí od spoluobčanov
7. Informácie o Územnom pláne
8. Informácie o podaných projektoch a pripravovaných projektoch
9. Informácie o pripravovaných aktivitách
10. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií
11. Preventivár obce
12. Informácie starostky
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Jednotlivé body programu obecného zastupiteľstva:
Bod číslo 1. Otvorenie zasadnutia
Druhé zastupiteľstvo v roku 2019 otvorila starostka obce. Privítala všetkých
zúčastnených poslancov, ale aj hostí, ktorí sa zastupiteľstva zúčastnili. Medzi prítomnými boli
všetci poslanci, a tak skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Bod číslo 2. Predloženie a schválenie návrhu programu
V bode číslo 2. starostka navrhla poslancom program, ktorý bol uvedený v pozvánke.
1.Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie návrhu programu
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Informácie o voľbe hlavného kontrolóra obce
6. Prerokovanie žiadostí od spoluobčanov
7. Informácie o Územnom pláne
8. Informácie o podaných projektoch a pripravovaných projektoch
9. Informácie o pripravovaných aktivitách
10. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií
11. Preventivár obce
12. Informácie starostky
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Schválené: za 7 poslancov
Bod č. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo za zapisovateľa Petru Fejovú a za
overovateľov zápisne pána Ing. Milana Duraja a pána Jozefa Brtoša.
Schválené: za 7 poslancov
Bod č. 4. Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1/2019 z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.
januára 2019 bolo splnené.
Schválené: za 7 poslancov
Bod č. 5. Informácie o voľbe hlavného kontrolóra obce
Predseda volebnej komisie pán Ing. Milan Duraj predniesol poslancom, starostke obce
a hosťom výsledky volieb hlavného kontrolóra obce. Hlavným kontrolórom obce na roky
2019 – 2024 sa stal pán Ing. Miroslav Málik. Z celkového počtu 7 vydaných a prijatých
hlasovacích lístkov získal Ing. Miroslav Málik 5 hlasov, jeden hlas bol neplatný a jeden hlas
patril inému kandidátovi.
Bod č. 6. Prerokovanie žiadostí od spoluobčanov

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti pána V.
Marettu o zaradení jeho parciel do územného plánu obce ako stavebný pozemok. Čo pán
Brtoš pripomienkoval, nakoľko daná lokalita sa nachádza v blízkosti družstva čo nepovažuje
za vhodné miesto pre stavebné pozemky.
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť od pána Mikulu, ktorý by chcel odkúpiť parcely obce.
Zastupiteľstvo ukladá starostke obce zabezpečiť tvorbu znaleckého posudku, nakoľko o dané
parcely prejavili záujem aj ďalší záujemca.
Obecné zastupiteľstvo sa venovalo aj vyjadreniu pána Bedleka k listu, ktorý mu bol
adresovaný po zastupiteľstve č. 1/2019 ohľadom kamerového systému umiestnenému na jeho
dome. Priestupková komisia do 30 dní od doručenia pošle vyjadrenie sa k danej záležitosti.
Pán Ladislav Adamec predniesol žiadosť o zaradenie jeho pozemkov, ale taktiež
pozemkov pána Ing. Milana Duraja a pani Alžbety Šaligovej do územného plánu obce.
Starostka obce ho poprosila, aby všetky svoje požiadavky spísal a do najbližšieho
zastupiteľstva doručil. Okrem toho sa pán Adamec spolu s ostatnými záujemcami o zmenu
územného plánu zaväzujú uhradiť pomernú čiastku, za zmenu územného plánu. Po žiadosti
pána Adamca sa vyjadril pán F. Záhora, že by taktiež chcel svoje pozemky zaradiť do
územného plánu obce.
Bod č. 7. Informácie o Územnom pláne
Pán poslanec Jozef Brtoš na vyzvanie starostky obce predniesol poslancom zmeny
územného plánu obce. Návrh na zmenu územného plánu obce Bziny spočíva vo vypadnutí
sekcie D12 – priemyselnej zóne, ponechaní sekcie Z12 a D14, doplnení poľnohospodárskej
zóny okolo horného družstva a cestou pod Stráňou.
Bod č. 8. Informácie o podaných projektoch a pripravovaných projektoch
Prvým projektom, o ktorom boli podané informácie je projekt hasičská zbrojnica. Pán
Ing. Peter Jakubjak informoval poslancov o možnosti získať ďalšiu dotáciu v hodnote 30 000
€. Preto sa rozhodlo počkať s výstavbou do vyhodnotenia výsledkov tretieho kola získavania
dotácií na hasičské zbrojnice.
Starostka obce informovala taktiež o podaných projektoch akými sú Bruselské
projekty, Zelené oázy, kde obec postúpila do druhého kola. Taktiež sa obec zapojila do
Galisovej výzvy, kde sa snaží získať peňažné prostriedky v hodnote 15 000 € na vybudovanie
multifunkčného ihriska.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že starostka obce môže podávať projekty bez súhlasu
obecného zastupiteľstva, v ktorých spoluúčasť obce bude do 5 % a výška tejto spoluúčasti
nepresahuje sumu 5 000 €.
Schválené: za 7 poslancov
Bod č. 9. Informácie o pripravovaných akciách
Starostka obce informovala o akciách, ktoré sú v obci pripravované v blízkej dobe.
Dňa 23.2.2019 sa uskutoční tradičný detský karneval, 24.2.2019 privítame v našej obci
ochotnícke divadlo z Partinzánskej Ľupče, ktoré sa predstaví v divadelnou hrou Ženský
zákon. V prvý marcový víkend sa bude konať obecná zabíjačka spojená s pochovávaním
basy.

Bod č. 10. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií
V bode číslo 10. vyzvala starostka obce poslancov, aby navrhli členov do svojich
jednotlivých komisií.
Do sociálnej komisie boli navrhnuté členky Mgr. Adriána Záhorová a Bc. Eva Pačesová.
Schválené: za 7 poslancov
Do komisie kultúrnej boli navrhnuté Emília Pápežová, Ing. Mária Petrovičová
a Daniela Záhrová.
Schválené: za 7 poslancov
Za členov športovej komisie boli navrhnutí Pavol Puškáš a Július Pšenák.
Schválené: za 7 poslancov
Do finančnej a kontrolnej komisie boli navrhnuté Ing. Zuzana Durajová a Ing. Milada
Adamcová.
Schválené: za 7 poslancov
Navrhnutí členovia stavebnej komisie boli Ing. Milan Banďoš a Ján Pšenák.
Schválené: za 7 poslancov
Do komisie priestupkovej bol navrhnutý len člen Ing. Filip Danko. Obecné
zastupiteľstvo tak uložilo pánovi Mgr. Jurajovi Záhorovi úlohu nájsť ďalších členov do
priestupkovej komisie do najbližšieho obecného zastupiteľstva, nakoľko komisia by mala
obsahovať minimálne 3 členov.
Bod č. 11. Preventivár obce
Pán Ing. Marek Jakubjak podal informácie obecnému zastupiteľstvu o stave obsadenia
miesta preventivára obce. Na túto pozíciu nastúpi pán Peter Sršeň hneď ako obe strany
podpíšu mandátnu zmluvu.
Bod č. 12. Informácie starostky
Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že pán Koleják, ktorý
je správcom ČOV si žiada zvýšenie platu.
Bod č. 13. Interpelácia poslancov
Interpeláciu poslancov začal pán Málik, ktorý vyjadril poďakovanie od občana za
promptné vyčistenie kanalizácie. Okrem toho žiada o spísanie kompletného majetku obce do
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Taktiež upozornil na problémy s dvoma
lampami, ktoré blikajú. Pani starostka na to reagovala, že o probléme vie a potrebné žiarovky
sú objednané. Podotkla, že problémy týkajúce sa verejného osvetlenia pravidelne konzultuje
s pánom Fejom, ktorému vyjadrila poďakovanie za starostlivosť o verejné osvetlenie nakoľko
je problém so spínačom a pravidelne chodil lampy zapínať ručne.

Pán Marek Jakubjak upozornil na chýbajúci automobil na obecnom úrade. Starostka sa
vyjadrila, že tento problém je v štádiu riešenia a obecný úrad sa snaží získať automobil, ktorý
bude vyradený z majetku ministerstva ako dar pre obec, tak ako sa kedysi už 2 automobily
podarilo získať. Taktiež vyjadril poďakovanie od pána farára za čistenie okolia kostola počas
snehovej kalamity. Na toto poďakovanie reagovala pani starostka so slovami, že aj ona
ďakuje zamestnancom OCÚ, ale taktiež Viktorovi Záhorovi a pánovi Havčovi, ktorí sa
podieľali na pravidelnej údržbe okolia kostola a schodov. Popri tom poďakovala aj pánovi
Koreňovi, ktorý sa vo vlastnom záujme staral o odpratávanie snehu pri cintoríne.
Bod č. 14. Diskusia
Diskusiu otvoril pán František Záhora, ktorý upozornil na nefungujúci odvodňovací
systém, ktorý mu viac krát do roka vytápa dvor.
Pána Leštinského zaujímalo, či je stará dedina schválená v územnom pláne. Na túto
otázku mu bola ihneď poskytnutá odpoveď, že stará dedina je schválená.
Bod č. 15. Návrh na uznesenie
Zapisovateľka Petra Fejová prečítala návrh na uznesenie, ktoré schválili všetci
poslanci. Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
Schválené: za 7 poslancov
Bod č. 16. Záver
Posledným bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Bziny bol záver.
V ňom sa starostka obce PhDr. Miriam Mokošová poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zastupiteľstvo ukončila.
V Bzinách, dňa 15.2.2019
Zapísala: Petra Fejová .........................................
Overovatelia: Ing. Milan Duraj .........................................
Jozef Brtoš .........................................

Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

Uznesenie č. 2/2019
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Bziny, konaného dňa 15.02.2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie návrhu programu
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Informácie o voľbe hlavného kontrolóra obce
6. Prerokovanie žiadostí od spoluobčanov
7. Informácie o Územnom pláne
8. Informácie o podaných projektoch a pripravovaných projektoch
9. Informácie o pripravovaných aktivitách
10. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií
11. Preventivár obce
12. Informácie starostky
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Obecné zastupiteľstvo v Bzinách
A: Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2019
2. Informácie o voľbe hlavného kontrolóra obce
3. Postup pri riešení sťažností od občanov
4. Informácie o územnom pláne obce
5. Informácie o podaných projektoch a pripravovaných projektoch
6. Informácie starostky obce

7. Interpelácie poslancov
B: Schvaľuje
1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Podávanie projektov do 5 % spoluúčasti obce a maximálnej sumy do výšky 5 000 € bez
súhlasu obecného zastupiteľstva
4. Členov jednotlivých komisií
C: Ukladá
1. Spísanie kompletného majetku obce do najbližšieho obecného zastupiteľstva všetkým
členom obecného zastupiteľstva
2. Starostke obce, vytvorenie znaleckého posudku na parcely Horevodie – za Slovlepexom
3. Pánovi Jurajovi Záhorovi vybrať členov priestupkovej komisie do najbližšieho obecného
zastupiteľstva
4. Jurajovi Záhorovi poslať vyjadrenie na list pána Bedleka do 30 dní od doručenia
vyjadrenia na adresu obecného úradu.

