Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

Zápisnica č. 5/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.06.2019
o 17.00 hodine v budove Komunitného centra Bziny

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Verejné osvetlenie v obci
3. Rôzne
4. Záver

Jednotlivé body programu obecného zastupiteľstva:
Bod číslo 1. Otvorenie
Mimoriadne zastupiteľstvo otvorila starostka obce. Privítala všetkých zúčastnených
poslancov a ospravedlnila poslancov Stanislava Málika, Juraja Záhoru a kontrolóra obce
Miroslava Málika, ktorí sa nemohli mimoriadneho zastupiteľstva zúčastniť. Nakoľko počet
zúčastnených poslancov bol dostačujúci skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Bod číslo 2. Verejné osvetlenie v obci
Starostka obce informovala poslancov, že v prípade výberu varianty verejného
osvetlenia bez poskytovanej údržby by mesačná splátka klesla o 40,00 €. Počas 15 rokov, by
tak obec ušetrila 7 200,00 €, avšak prišla by o záruku trvajúcu 15 rokov a mala by len
štandardnú dvojročnú. Po dvoch rokoch by musela obec zamestnať pracovníka, ktorý by mal
verejné osvetlenie na starosti a staral by sa o jeho pravidelnú údržbu, čím by vznikli dodatočné
náklady. Starostka predniesla aj názor pána poslanca Stanislava Málika, ktorý sa v písomnom
liste vyjadril, že obec sa nemá kam ponáhľať a starostka by mala skúsiť osloviť miestne firmy,
aby predložili cenovú ponuku verejného osvetlenia. Starostka reagovala na daný podnet s tým,
že obec by v tomto prípade musela mať finančné prostriedky k dispozícií, resp. by si musela
zobrať úver, čo by zadlžilo obec. Súčasná cena elektriky za verejné osvetlenie predstavuje
čiastku 208,00 €, po výmene verejného osvetlenia by obec za elektrickú energiu platila 55,00.
K cene súčasného verejného osvetlenia je nutné pripočítať mzdu pána Feju, ktorý má verejné
osvetlenie na starosti. Táto mzda predstavuje náklad vo výške približne 110,00 € (mzda +
odvody). Nové verejné osvetlenie by obec zaviazalo na splácanie mesačného poplatku vo výške
350,00 €. Toto osvetlenie by prinieslo nových 11 lámp, ktoré by pribudli na Dielcoch, kde by
sa osvetlila panelová cesta a na ulici Na Hradách. Výhodou by bolo aj svietenie počas celej
noci, kde by sa po stanovenej hodine lampy stlmili, avšak svietil by stále.

Starostka vyzvala poslancov hlasovať za návrh výmeny verejného osvetlenia, kde cena
bude predstavovať paušálny poplatok 350,00 € mesačne na 15 rokov + sumu za elektrickú
energiu.
Schválené: za 5 poslancov
Bod číslo 3. Rôzne
V bode rôzne starostka informovala poslancov o tom, že poslala 5 firmám žiadosť
o vypracovanie cenovej ponuky na detské ihrisko. Do dňa konania mimoriadneho obecného
zastupiteľstva sa ozvali 2 firmy so svojimi predbežnými ponukami. Viac prvkov detského
ihriska ponúka za stanovený rozpočet firma Playsystem.
Starostka obce vyzvala hlasovať poslancov za vyhlásenie verejného obstarávania na
detské ihrisko.
Schválené: za 5 poslancov
Pán poslanec Jozef Brtoš sa pýtal, či bolo vydané stavebné povolenie na stavbu na
hornom družstve, nakoľko sa dopočul, že sa tam stavia. Starostka mu odpovedala, že žiadne
stavebné povolenie nebolo vydané.
Pán poslanec Ing. Milan Duraj sa starostky obce pýtal, ako pokračuje územný plán obce.
Na otázku mu odpovedala starostka tak, že v utorok má pani architektke volať a dohodnúť si
spoločné stretnutie. Pán Jozef Brtoš povedal, že rád by sa stretnutia zúčastnil.
Bod číslo. 4. Záver
Posledným bodom programu zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva Bziny
bol záver. V ňom sa starostka obce PhDr. Miriam Mokošová poďakovala všetkým prítomným
za účasť a zastupiteľstvo ukončila.

V Bzinách, dňa 28.06.2019

Zapísala: Bc. Petra Fejová .........................................
Overovatelia: Ing. Marek Jakubjak.........................................
Pavol Dančo .........................................

Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny
Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Verejné osvetlenie
3. Rôzne
4. Záver

Uznesenie č.29/2019
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 5 poslancov a zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Uznesenie č.30/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) program rokovania
b) predkladateľa uznesenia Ing. Milan Duraj
c) zapisovateľku zápisnice Bc.P.Fejovú
d) overovateľov zápisnice Ing.Mareka Jakubjaka a Pavla Danča.

Uznesenie č.31/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu verejného osvetlenia obce z projektu SSE podľa
predloženej cenovej ponuky s údržbou.
Uznesenie č.32/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na detské ihrisko.
---------------------------------PhDr.Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

