Zápisnica č. 4/2019
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.06.2019
o 17.00 hod v budove Komunitného centra Bziny

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovanie obecnej rady-Informácie
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva -informácia
5. Verejné osvetlenie informácie o podmienkach realizácie projektu
6. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
9. Informácia o ukončených verejných obstarávaniach
10. Informácie starostky obce
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver

K jednotlivým bodom programu:
Bod č.1 Otvorenie
Štvrté zastupiteľstvo v roku 2019 otvorila pani starostka, ktorá privítala všetkých zúčastnených
poslancov.
Zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov zo 7, starostka obce skonštatovala, že zasadnutie
je uznášania schopné.
Neprítomní poslanci Mgr. Juraj Záhora, Ing. Milan Duraj sa ospravedlnili. OZ sa z pracovných
dôvodov nemohli zúčastniť.
Starostka obce predložila na schválenie program rokovania a navrhla v pôvodnom programe
jednu zmenu : bod č. 5 týkajúci sa vereného osvetlenia presunúť na bod č.2, pretože bol
prizvaný pán Zigo zo SSE a má ešte pracovné povinnosti.
2 .Verejné osvetlenie informácie o podmienkach realizácie projektu
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Rokovanie obecnej rady - informácie
5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva -informácia
Program zasadnutia bol schválený s uvedenou zmenou. Hlasovanie: za 5 poslancov.
/p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš/

Pani starostka navrhla, aby sa robil zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
nakoľko po poslednom zastupiteľstve došlo k šíreniu nepravdivých tvrdení a informácií.
Hlasovanie: za 5 poslancov / p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš/
Za predkladateľa uznesenia bola navrhnutá Bc. Petra Fejová.- Hlasovanie: za 5 poslancov/
p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš/
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Miroslava Hunčagová,
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing.Marek Jakubjak a Pavol Dančo. –
Hlasovanie: za 5 poslancov / p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš/

Bod č.2 Verejné osvetlenie - informácie o podmienkach realizácie projektu
Pán Zigo projektový manažér pre projekty EnEf zo SSE všetkých zúčastnených oboznámil s
návrhom nového osvetlenia v obci, ktorý bol vypracovaný na základe vykonaného auditu
verejného osvetlenia. Každý poslanec dostal nákres rozmiestnenia svietidiel po obci/nákres je
prílohou zápisnice// aj cenovú kalkuláciu. Pán Zigo zodpovedal na dotazy poslancov.
Poslanci sa zhodli, že treba najskôr pýtať cenovú ponuku, ktorá bude bez ich údržby
verejného osvetlenia.
Návrh poslanci zobrali na vedomie

Bod č.3 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
V uznesení č.14/2019 bola poverená starostka obce rokovať o možnostiach nového osvetlenia
– úloha bola splnená.

Bod č.4 Rokovanie obecnej rady
Starostka obce informovala, že dňa 16.05.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Obecnej rady za
prítomnosti členov DHZ a prizvaných hostí, ktoré inicioval pán Brtoš ohľadom rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice. Pán Brtoš na zasadnutí informoval o možnosti získať finančné prostriedky
z vyhlásenej 3. výzvy, no do výzvy podľa jeho zistení sa mohla obec zapojiť, až po vyčerpaní
dotácie, ktorú sme dostali z 2 výzvy. Uviedol, že je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie.
Niektorí prítomní vyslovili názor, že sa práce technologicky nedajú zrealizovať. Pán P.
Jakubjak navrhol, aby sme vyhlásili verejné obstarávanie. Pani starostka, informovala
prítomných, že je reálne zrealizovať verejné obstarávanie, no nevidí reálne zrealizovať
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice do 16.06.2019.Všetci prítomní sa zhodli a poverili starostku
vyhlásiť verejné obstarávanie a na základe výsledku verejného obstarávania sa bude v danej
veci pokračovať.
Bližšie informácie o výsledku vereného obstarávania v bode č.9 .

Bod č.5 Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva
Predseda komisie pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, prešetrovanie
a vybavenie sťažností p. Mgr. Juraj Záhora zaslal písomnú správu, nakoľko sa zastupiteľstva

nemohol zúčastniť. Správu prečítala p. starostka. V správe sa uvádza: zasadnutie komisie sa
konalo 26.04.2019 za prítomnosti starostky obce, poslancov – riešil sa spor medzi rodinami p.
Bedleka a p.Hrubjaka. Výsledkom zasadnutia bol návrh dohody s jednotlivými obojstranne
dojednaniami so záväzkom Komisie riadne spísať dohodu. Dohoda bola vypracovaná
a podpísaná dňa 28.04.2019 zástupcami rodín. Členovia komisie sa zaviazali vykonávať
kontrolu jednotlivých bodov dohody s cieľom predchádzať prípadným sporom. Činnosť
komisie sa v nasledujúcom období zameria na platné VZN obce za účelom ich skvalitnenia,
prípadne navrhnutia nových VZN. Komisia neevidovala iné podnety.
Ostatné komisie nezasadli.

Bod č.6 Rozpočtové opatrenie č.2
Pani starostka sa vyjadrila k rozpočtovému opatreniu č.2/2019. Rozpočtové opatrenie bolo
poslancom doručené k preštudovaniu spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Starostka
obce informovala poslancov o zmene rozpočtu ohľadom hasičskej zbrojnice a kamerového
systému v obci. Ďalej navrhla zvýšiť rozpočet pre detské ihrisko na sumu 7.000,-€, a kúpu
sušičky prádla do Komunitného centra sumou 650,-€
Poslanci boli tiež oboznámení so zlyhaním vzduchotechniky v KC, ktorú treba opraviť a nie je
na to určený rozpočet.
P. Brtoš zaujímalo, keďže bolo odobraté z rozpočtu hasičskej zbrojnice, tak nech sa to
zainvestuje do lavice medzi Bziny-Kňažia. Starostka odpovedala, že je to v programe, ale
hľadajú sa všetky podklady k majetku lavice, nakoľko ak časť lavice patrí pod Dolný Kubín,
na rekonštrukciu by finančne prispelo aj mesto. Ďalej sa p. Brtoš informoval ohľadom
multifunkčného ihriska pre deti. Odpoveď mu bola daná áno bude sa robiť, len sa treba
s majiteľmi pozemkov dohodnúť.
Hlasovanie pre rozpočtové opatrenie č.2:
Za: 4 /S.Málik,Ing.M.Jakubjak,Bc.P.Fejová,P.Dančo/ Zdržal sa : 1 /J.Brtoš/ Proti: 0

Bod č.7 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Pán Ing. Málik predložil správu z kontroly hlavného kontrolóra ,všetky podklady sú priložené.
Kontrolór dal p. starostke návrh aby sa poradila s právnikom ako postupovať v danej veci.

Bod č.8 Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
- požiadavka od p.Mišťúrikovej na odkúpenie časti detského asfaltového ihriska.
P. Málik navrhol, aby sme pozemok odpredali. P.Jakubjak pripomenul, že je to strategické
miesto, máme aj väčšie deti treba myslieť aj na ne. P.Fejová konštatovala, že pozemok
nepredáme za takú cenu, aby sme mohli postaviť nové ihrisko.
Vyjadrenie poslancov bolo, že je potrebné zistiť za akú cenu by to obci predala
p.Mišťúriková, prípadne prenajala a predložilo sa to na najbližšom zastupiteľstve.
Poslanci berú na vedomie.

- žiadosť od p.Mgr.J.Laurinčíka v zastúpení obyvateľov ulice Dielce zo dňa 12.06.2019
o schválenie príspevku na cestu ulice Dielce v sume 6.000,-€
Poslanci to berú na vedomie, a v najbližšom rozpočte to budú riešiť.
- žiadosť od p. Mgr.J.Laurinčíka v zastúpení obyvateľov ulice Dielce zo dňa 12.06.2019
o osvetlenie ich ulice Dielce a pri rekonštrukcii osvetlenia budú lampy vymenené za LED
osvetlenie.
Poslanci to berú na vedomie a pri najbližšom projekte sa zrealizuje.
- žiadosť od p.Mgr. J. Laurinčíka o konzultovanie s geodetkou ohľadom pozemku reg. ,,C“
konkrétne par.č. 400/49 vo výmere 2m2, par.č.338/33 vo výmere 999 m2,parc.č.401/5 o výmere
197m2 a parc.č.342/3 o výmere 2m2.Tieto novovzniknuté parcely sú vzniknuté z parc.reg E
(par.č.531,533 a 534) evidované ako plochy obytných území s nízko podlažnou zástavbou.
Poslanci to berú na vedomie, ale s podmienkou, že časť spodného pozemku daruje obci na
vybudovanie cesty.

Bod č.9. Informácia o ukončených verejných obstarávaniach
Starostka obce podala informáciu o uskutočnených verejných obstarávaniach
Požiarna zbrojnica – v prvom verejnom obstarávaní sa zúčastnili 2 firmy: cenové ponuky 1.
41521,30 eur a druhá 50281,10 eur.
Verejné obstarávanie sa opakovalo, pretože, firma,ktorá skončila na prvom mieste od zmluvy
odstúpila, tak v druhom verejnom obstarávaní sa prihlásila firma Oravbuilding, s.r.o, ktorá
ponúkla sumu 37.010,60 -€. Táto firma začne prerábať hasičskú zbrojnicu 19.06.2019
Kamerový systém - nové verejné obstarávanie, pretože v prvom verejnom obstarávaní boli
predložené chybné podklady. Prihlásilo sa 5 firiem a vyhrala firma STOP LUP, ktorá ponúkla
cenu 8953,86,- €. Firma bude podpisovať zmluvu 17.06.2019.
Poslanci boli oboznámení s plánom vybudovať detské ihrisko a taktiež, že boli rozoslané
požiadavky na cenové ponuky.
Od poslancov bol tiež návrh o vybudovanie workoutového ihriska pre mládež nad 15 rokov.

Bod č.10. Informácie starostky obce
- Starostka oboznámila poslancov, že verejný hovor bude po správe audítora obce nakoľko
ešte audit nie je ukončený.
-Starostka obce informovala poslancov o pozemkoch na ktorých sú duplicitné vlastníctva, kde
je obec vlastníkom v 1/1 a a v určitom pomere pôvodní vlastníci. Po konzultácii na
katastrálnom úrade je potrebné ich vrátiť pôvodným vlastníkom.
Poslanci navrhli aby sa na najbližšom zasadnutí predložila mapa duplicitného vlastníctva.
- Starostka obce zoznámila prítomných s Upozornením prokurátora ohľadom rozhodnutia o
výrube drevín v roku 2018.

- Starostka obce navrhla príspevok pre prvákov vo výške 52 eur, ktorý bude rodičom
vyplatení na základe doloženia potvrdenia o návšteve školy. Hlasovanie: za 5 poslancov /
p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš/
- Starostka obce informovala :
- o návrhoch na detské ihrisko
- o riešení kúrenia v KC – budeme kúriť ekohráškom
- o uskutočnených akciách obce ako: Uvítanie detí do života, Deň Matiek, Deň detí, Stavanie
a skladanie mája. Obec zabezpečila vydanie gulášu na akcii Bzinský pedál.
Starostka poďakovala všetkým za poskytnutú pomoc. Tiež informovala o plánovaných akciách
ako Dni obce, Deň otcov.

Starostka obce informovala o podaní projektu hasičskej zbrojnice a navrhla aby obecné
zastupiteľstvo schválilo minimálne 5% spoluúčasť na realizáciu projektu prístavba zbrojnice
,maximálna výška spoluúčasti neprekročí 7.000,-€ Hlasovanie za 5 poslancov / p.Ing.Jakubjak,
Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
- P. starostka dala návrh na odvolanie z obecnej rady p.J. Brtoša na základe vecí, ktoré sa
v poslednej dobe udiali. Starostka potrebuje v obecnej rade ľudí, ktorí pre obec robiť chcú
a ktorí nepodkopávajú nohy obecnému zastupiteľstvu. Pán Brtoš sa opýtal na dôvod. Bolo mu
odpovedané: dôvodom je ,že po poslednom zastupiteľstve boli šírené veci , ktoré zastupiteľstve
povedané neboli a boli sme zle vykreslený na Stavebnom úrade, záležitosť obecného auta,
ktoré je spojené s osobou p.Brtoša, nepodané pravdivé informácie ohľadom 3. výzvy na
hasičskú zbrojnicu.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 0
S.Málik, P.Dančo,Bc.P.Fejová, J.Brtoš/

Zdržalo sa: 5 poslancov /Ing.M.Jakubjak,

Bod č.11 Interpelácie poslancov
Starostka požiadala poslancov, aby interpelácie zasielali do budúcna písomne
Pán S.Málik – 1. otázka ako je na tom inventúra obce? Odpoveď bola daná, pracuje sa na tom
ale trvá to dlhšiu dobu, fyzická inventúra je vykonaná. Je treba nanovo nahrávať inventárne
karty.
- 2.Návrh na výberové konanie na lavicu medzi Bziny-Kňažia. Predošlé zastupiteľstvo to
riešilo 4 roky. Na odpoveď treba počkať na záver auditu, ale lavica je v pláne.
Starostka navrhla vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu lavice do 01.09.2019
s dobou realizácie do 30.10.2019
Za – 4 /Ing.M.Jakubjak,S.Málik,P.Dančo,Bc.P.Fejová/ Zdržal sa – 1 /J.Brtoš/ Proti 0
-3. Zistiť cenu za opravu výtlkov na hlavnej ceste od stanice po kostol a pri najbližšom
zasadnutí predložiť, a ak bude potrebné navýšiť sumu v rozpočte budeme to riešiť
rozpočtovým opatrením .

Pán Ing. M.Jakubjak – navrhol zamyslieť sa nad dopravným prostriedkom pre obec., prípadne
úhradou cestovných náklady starostke. Starostka informovala, že si zatiaľ nedáva preplácať
žiadne cestovné náklady, nakoľko obec potrebuje finančné prostriedky, chodí na vlastné
náklady.

Bod č. 12 Rôzne
Počas rokovania zastupiteľstva v bode 11, vstúpil do rokovacej miestnosti p. Grznár.
Vystúpil ohľadom akcie Bzinský pedál, kde oznámil aby si akciu na seba prevzala obec a on
jej s ňou bude rád pomáhať, pretože mal s ňou veľké výdavky. Po reakcii starostky a pána
Ing. Jakubjaka pán Grznár opustil rokovaciu miestnosť.

Bod č. 13 Záver
Slečna Bc.P.Fejová predniesla uznesenie a p. starostka poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.

V Bzinách, dňa 14.06.2019

--------------------------------------------PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

Zapísala: Miroslava Hunčagová___________________

Overovatelia: Ing.Marek Jakubjak _________________

Pavol Dančo ________________________

Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny
Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.06.2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Verejné osvetlenie informácie o podmienkach realizácie projektu
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Rokovania obecnej rady-informácia
5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva-informácia
6. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
9. Informácia o ukončených verejných obstarávaniach
10. Informácie starostky obce
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver

Uznesenie č.16/2019
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že na zasadnutí sa zúčastnilo 5 poslancov a sú uznášania
schopní

Uznesenie č.17/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení č.3/2019
b) Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti
c) Informácie o rokovaniach obecnej rady
d) Informácie z rokovaní komisií obecného zastupiteľstva
e) Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
f) Informáciu o ukončených verejných obstarávaniach
g) Informácie starostky obce
h) Žiadosti p.Mgr.J.Laurinčíka
i) Žiadosť pani Mišťúrikovej o odkúpení pozemku
j) Informácie o ponuke realizácie projektu verejného osvetlenia

Uznesenie č.18/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) program rokovania
b) predkladateľa uznesenia Bc.P.Fejovú
c) zapisovateľku zápisnice Miroslavu Hunčagovú
d) overovateľov zápisnice Ing.Mareka Jakubjaka a Pavla Danča.
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p. Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo: 0

Uznesenie č.19 /2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č.2/2019
Hlasovanie za 4 poslanci – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik
proti: 0

zdržal sa: 1 poslanec – J.Brtoš

Uznesenie č.20/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zahrnúť do zmeny územného plánu požiadavku
p.Ing.J.Laurinčíka
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo: 0

Uznesenie č.21/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre žiakov, ktorí nastupujú v roku 2019 do prvého
ročníka vo výške 50,-€. Príspevok bude poskytnutý zákonnému zástupcovi v mesiaci
september po predložení potvrdenia o návšteve školy.
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo: 0

Uznesenie č.22/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektu Prístavba hasičskej zbrojnice
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo: 0

Uznesenie č.23/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje minimálne 5% spoluúčasť na realizáciu projektu prístavba
zbrojnice ,maximálna výška spoluúčasti neprekročí 7.000,-€
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo sa : 0

Uznesenie č.24/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce vytvoriť mapu duplicitných pozemkov
a predložiť na najbližšom zastupiteľstve.
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č.25/2019
Obecné zastupiteľstvo predkladá starostke obce jednať s majiteľmi pozemkov o darovaní
respektíve o odpredaní pozemkov potrebných na výstavbu multifunkčného ihriska.
Hlasovanie za 5 poslancov – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č.26/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu lavice
do 01.09.2019
Hlasovanie za 4 poslanci – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik
proti: 0

zdržal sa : 1 – p.Brtoš

Uznesenie č.27/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce zistiť sumu potrebnú na opravu hlavnej cesty od
stanice-po kostol a predniesť ju na najbližšom zastupiteľstve.
Hlasovanie za 5 poslanci – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce prerokovať s p.Mišťúrikou odpredaj jej časti
pozemku detského ihriska, prípadne prerokovať možnosť dlhodobého prenájmu.

Hlasovanie za 5 poslanci – p.Ing.Jakubjak, Bc.Fejová, p.Dančo, p.Málik, p.Brtoš
proti: 0

zdržalo sa : 0

_________________________
PhDr.Miriam Mokošová
starostka obce Bziny

