ZÁPISNICA ČÍSLO 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, ktoré sa uskutočnilo 30. augusta
2018 o 17.00 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. Informácie o JPÚ
5. Finančný stav obce k 30.8.2018
6. Podnet občana
7. Informácie starostu obce
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia
10. 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 prítomní piati čo je 71,429 % účasť.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený elektronicky aj
do schránok spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslankyňa Janka
Dulíková sa zasadania nezúčastnila, z dôvodu dovolenky a p. poslankyňa Mária Danková
prišla na zasadanie neskôr, pri bode 6.
Bod č.2.: Predloženie a schválenie programu rokovania OZ
Program bol predloţený a p. poslanec Duraj navrhol zaradiť do programu interpelácie
poslancov ako bod 7 a vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Bziny
ako bod 8
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť do programu interpelácie
poslancov ako bod 7 a vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Bziny
ako bod 8
Hlasovanie za schválenie upraveného programu:
prítomných: 5 za: 5 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: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.4.: Informácie o JPÚ
o Jednoduchých pozemkových úpravách informoval poslancov podpredseda výboru p. Záhora
František. Tu bolo povedané, ţe prebehli úkony ako je valné zhromaţdenie, voľba
predstavenstva.
p. Brtoš podotkol, ţe je to súkromný záujem, robia si to občania – vlastníci a čo s tým má mať
OZ alebo obec a akú ulohu pri tom zohráva. Chýbajú ţiadosti vlastníkov a jednoznačne musí
byť súhlas väčšiny s týmito úpravami.
Bolo mu odpovedané, ţe ţiadateľom o pozemkové úpravy bola obec Bziny a tá bude tieto
pozemkové úpravy zastrešovať a rozhodovať, výbor bude poradným orgánom a dozor bude
vykonávať Okresný úrad. p. Záhora povedal, ţe sa musí zvolať nové valné zhromaţdenie,
lebo nebude nič.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o JPÚ
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.5.: Finančný stav obce
Finančný stav obce k 30.8.2018 predstavila p. Viera Durajová:
obec má 5 účtov
základný účet stav k 23.8.2018 + 4061,32
účet sociálny stav k júlu 2018 +713,47
účet k projektu Sanácia miesta z nezákonne umiestneným odpadom +5,85
rezervný účet +3858,98
dotačný účet + 19571, +1000 eur – dotácia na projekt Revitalizácia cintorína z VÚC
pokladňa +346,79
Faktúry neuhradené 23,04 Eur, 188,88 Eur – nákup pohárov, 58,56 DATA TRADE
Finančná kondícia obce je dobrá, obec je bez dlhov a pôţičiek
Obec eviduje dlţníkov na daniach a poplatkoch:
daň za psa -31,84
poplatok za odpady -597,50
daň z nehnuteľností -12522,07
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie finančný stav obce ku 30.8.2018
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.6.: Podnet občana
Bol prejednaný podnet občana L. Bedleka st., a poslanci rozhodli, ţe podnet sa posúva
priestupkovej komisii
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo ukladá Postúpenie sťaţnosti občana priestupkovej
komisii obce Bziny
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č.7.: Interpelácie
Duraj: občania chcú vidieť nový územný plán, starosta odpovedal, ţe plán bude vyvesený na
pripomienkovanie
Marettová: zaujímala sa o novinky týkajúce sa lavice a podala návrh na schválenie odmeny p.
Petrovičovej za prácu v súbore Bzinček senior
Jakubjak: ţiadal osadenie ďalšieho zrkadla na ul Lazy
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu Márii Petrovičovej vo výške
200 eur plus odvody
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdrţal sa: 0
Bod č. 8.: Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Bziny
P Duraj vyslovil začudovanie nad tým, ţe ešte stále nie je vyhlásené výberové konanie na
hlavného kontrolóra, povedal, ţe poslanci sa o tomţe obec nemá hlavného kontrolóra
dozvedeli aţ v júni keď pri schvaľovaní záverečného účtu obce poţadovali vyjadrenie
hlavného kontrolóra obce. Ďalej dodal, ţe podľa jeho informácií hlavný kontrolór obce sa
vzdal funkcie uţ niekedy vo februári obec túto skutočnosť aţ do júna obecnému
zastupiteľstvu neoznámila.
Bolo mu odpovedané, ţe vyhlásenie výberového konania je plne v kompetencii poslancov,
treba určiť komisiu, presné podmienky, presné dátumy a ostatné náleţitosti podľa zákona a uţ
na minulých zasadaniach bolo povedané, ţe toto treba doriešiť. Na úrade sú k dispozícii ľudia,
ktorí toto spíšu podľa návrhu poslancov, ale k tomu je potrebné aby sa poslanci dostavili
s presnými náleţitosťami a do dnešného dňa nik z poslancov danú skutočnosť neriešil.
p Duraj povedal, ţe si to berie na zodpovednosť a výberové konanie zostaví v zmysle zákona.
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Bod č 9.:Informácie starostu
Starosta privítal tvorcu makety obce Bziny p. PaedDr. Jozefa Hunčagu, ktorý poslancom
predstavil svoje dielo a opísal jeho tvorbu. Poslanci si prezerali maketu a diskutovali a pýtali
sa a potom sa s tvorcom fotili. Starosta oznámil, ţe ocenenie obce dodá p. Hunčagovi
dodatočne, keďţe ešte bohuţiaľ nestihlo prísť.
Ďalej bola predsedom DHZ p. Petrom Jakubjakom predstavená zástava, ktorú pri príleţitosti
osláv výročia DHZ Bziny dali ušiť, hodnotná pamiatka, ktorá dôstojným spôsobom bude
pripomínať tento sviatok našich hasičov. Takisto nasledovala diskusia, otázky a následné
fotenie.
Starosta v súvislosti s oslavami informoval poslancov o dni osláv DHZ Bziny – 14.10.2018
od 10:30, kde budú pozvané delegácie z partnerských obcí a zastupitelia susedných obcí
a zborov. Slávnosť začne svätou omšou, kde bude vlajka poţehnaná, bude pokračovať
obedom a posedením v KC.
Starosta informoval:
O REALIZOVANÝCH AKCIÁCH OD 12.6.2018 DO 30.8.2018
 16.6.2018 7. ročník Nenáročná hasičina
 21.7.2018 26. ročník Memoriálu J. Beňuša st.
 Šachový festival
O SCHVÁLENÝCH PROJEKTOCH
 VÚC Ţilina Dotácia na 26. ročník Memoriálu J. Beňuša st. vo výške 300, VÚC Ţilina Dotácia na projekt Revitalizácia cintorína vo výške 1000,Starosta zároveň poďakoval všetkým, ktorí pri akciách pomohli.

Bod č. 10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zostavené návrhovou komisiou dňa 30.08.2018
Viď. Príloha uznesenie č.5 /2018
Uznesenie č. 5/2018 zo dňa 30.08.2018 z celkového počtu 7 poslancov pri hlasovaní kaţdého
bodu samostatne, bolo schválené šiestimi hlasmi a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Bod č. 11. Diskusia
V diskusii vystúpil p. Brtoš, ktorý priniesol, vzorky dosiek na rekonštrukciu lavice, opísal
moţnosti materiálov a opravy. Poslanci o tom diskutovali.
Starosta informoval poslancov o odstúpení poslankyne J. Marettovej z funkcie zástupkyne
starostu a predstavil nového zástupcu – p. poslanca Jozefa Brtoša.
V diskusii vystúpil p. P. Jakubjak, ktorý sa informoval o novom územnom pláne obce,
zaujímal sa, prečo sa priemyselná zóna zjavila takmer uprostred obce, kto to vymyslel a či to
nie je v rozpore s predošlým plánom kde táto zóna bola vyčlenená popri ceste smerom na
Medzibrodie. Ako tento stav môţe korešpondovať zo zdravým a pokojným bývaním. Tento
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krok povaţuje za úplne nezodpovedný. Ďalej poukázal na to, ţe v územnom pláne nie je
priestor pre deti, stávajúce ihriská nie sú bezpečné a nevie si predstaviť multifunkčné ihrisko
pri starom futbalovom, prečo sa s takýmto priestorom pre deti nepočíta pri novovznikajúcich
uliciach. Dúfa, ţe nový ÚP bude dostatočne včas prezentovaný tak, aby pripomienkami
občanov bol priemyselný park vylúčený z miesta kde je momentálne plánovaný a vyslovil
jednoznačný nesúhlas s týmto zámerom.

Bod č. 12: Záver
Týmto bol program zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, ktoré sa uskutočnilo
30. augusta 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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