Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

Zápisnica č. 6/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.12.2018
o 17.00 hodine v budove Komunitného centra Bziny
Program rokovania: / uvedený v pozvánke/
1.Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie programu
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Interpelácie poslancov
5. Informácia o oživení futbalu na Bzinách
6. Informácie o projekte Hasičská zbrojnica
7. Informácie o projekte Kamerový systém
8. Informácie o preberaní obecného úradu a fungovaní obecného úradu
9. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
10. Voľba predsedov komisii, členov komisií
11.Informácie o využívaní priestorov Komunitného centra, stanovenie pravidiel
12.Informácie o pripravovaných akciách
13. Diskusia
14. Záver

K jednotlivým bodom programu:
Bod č.1: Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce . Privítala prítomných
a skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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Bod č.2: Predloženie a schválenie programu
Starostka obce navrhla program, ktorý bol v pozvánke, doplniť o dva body :
1. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021
2. Informácie o riešení sťažností.
1.Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie programu
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Interpelácie poslancov
5. Informácia o oživení futbalu na Bzinách
6. Informácie o projekte Hasičská zbrojnica
7. Informácie o projekte Kamerový systém
8. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021
9. Informácie o preberaní obecného úradu a fungovaní obecného úradu
10. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
11. Voľba predsedov komisii, členov komisií
12.Informácie o využívaní priestorov Komunitného centra, stanovenie pravidiel
13. Informácie o riešení sťažností.
14.Informácie o pripravovaných akciách
15. Diskusia
16. Záver
Zmenu programu poslanci jednohlasne schválili.
Schválené počtom hlasov za : 7 poslancov
Bod č. 3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo za zapisovateľa pána Stanislava Málika a za
overovateľov zápisnice pána Pavla Danča a Petru Fejovú.
Schválené bolo počtom hlasov za: 6 poslancov

zdržal sa :1 poslanec
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Bod č. 4. Interpelácie poslancov
Na návrh pána Brtoša sa interpelácie poslancov presunuli do bodu diskusia
Schválené bolo počtom hlasov za:7 poslancov

Bod č.5. Informácia o oživení futbalu na Bzinách
Pán Július Pšenák, informoval poslancov o zámere oživiť futbal na Bzinách, požiadal
o vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce vo výške 3000 eur. Poslanci odsúhlasili
vyčleniť v rozpočte 3000 eur na podporu futbalu, v prípade že budú dodržané všetky potrebné
náležitosti.
Schválené bolo počtom hlasov za:7 poslancov

Bod č.6. Informácie o projekte Hasičská zbrojnica
Informácie o projekte Hasičskej zbrojnice predniesol pán Peter Jakubjak. Najskôr prítomných
oboznámil s činnosťou a históriou DHZ na Bzinách. Pán Jakubjak uviedol, že je viac verzií,
ktoré prezentoval aj na zasadnutí obecnej rady, no navrhuje verziu č.7 za cca 150 000, iná
možnosť je za cca 90 000 – 100 000, obe verzie sa týkajú prístavby ČOV. Ešte bola
spomenutá možnosť prerobenia priestorov Komunitného centra, no tam je viacero obmedzení.
Pán Jakubjak má za úlohu na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať vo
februári urobiť rozdelenie projektu na dve etapy so zastropovaním na 150 000 eur.
Bod č.7. Informácie o projekte Kamerový systém
Pani starostka informoval poslancov o výsledkoch z prieskumu trhu na kamerový systém.
Cenové ponuky predložili CMV Cameramont s.r.o., SPIMA Alarm s.r.o, a HDS, a.s.
Najnižšiu cenovú ponuka dal CMV Cameramont s.r.o vo výške 12727,56 €. Na kamerový
systém bola poskytnutá dotácia 8000,00 €, v rozpočte obce treba vyčleniť 4727,56 €, aby sa
daný projekt mohol zrealizovať v roku 2019. Kamerový systém v obci sa rozšíri o 5 kamier.
Bod č. 8. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021
Pani starostka predniesla návrh rozpočtu obce. Podielové dane 135 332,00€ . Prítomným
vysvetlila, že návrh rozpočtu je otvorení, a bude priebežne do schválenia upravený podľa
návrhov a pripomienok. Pripraviť rozpočet bolo náročné tak krátkom čase, keďže obecný úrad
pracuje v krízovom režime, bez účtovníčky a bolo ho potrebné pripraviť v účtovnom
programe, s ktorým sa starostka obce musela popasovať, vychádzala zo štruktúry, podľa
,ktorej pripravovala pracovníčka obecného úradu. Priebežne upravený návrh rozpočtu
doplnený o pripomienky bude poslancom zaslaný na konzultáciu emailom, keď ho upraví
fundovaná účtovníčka.Priority rozpočtu sú oprava lavice pre peších cez rieku Oravu, detské
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ihrisko a vyčlenenie finančných prostriedkov na Hasičskú zbrojnicu. Návrh rozpočtu bol
zverejnený 21.12.2018 v obecnej tabuli a na stránke obce.
Bod č. 9. Informácie o preberaní obecného úradu
Pani starostka informovala prítomných , že dňa 11.12.2018 popoludní prebrala obecný
úrad.Pri preberaní obecného úradu boli prítomní okrem strarostky: p.Brtoš, p.Durajová aj
poslanci obecného zastupiteľstva: p.Jakubjak, p.Málik, p.Dančo, p. Duraj. Pani starostka
poďakovala .p. Brtošovi a p.Durajovej za bezproblémové a veľmi dobre pripravené
odovzdanie obecného úradu. Starostka obce upozornila, že neboli odovzdané tribúna a ČOV.
Pani starostka ďalej poslancov informovala, že keďže po odovzdaní obecného úradu ostala na
úrade pracovať sama, na odporučenie niektorých poslancov prijala na dohodu o pracovnej
činnosti na 10 hodín týždenne p. Pápežovú. Nového zamestnanca plánuje prijať po novom
roku. Pani starostka upozornila, že je problém s nájdením fundovanej účtovníčky, problémom
je aj to, že je koniec roka, čo je problém, keďže bude treba uzavrieť celý rok. Momentálne
pracujú na obecnom úrade: p. Záhora, p.Letková - zmluva do konca mája, p.Tomašákovázmluva do konca mája, p. Tomašák nastúpil 1.12.2018 zmluva na 9 mesiacov, Ľubomír Mrva
pracovná zmluva končí 21.1.2019. Pani starostka konzultovala s pracovníkmi úradu práce
možnosti ďalšieho zamestnania pracovníkom cez nové projekty. Starostka obce ďalej
informovala o zmene úradných hodín od 01.01.2019.
Bod č.10. :Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Starostka obce, informovala poslancov o podmienkach výberového konanie na hlavného
kontrolóra obce. Voľba by sa mala uskutočniť 15.02.2019. Úväzok 2,5 hodiny od 01.03.2019.
Bod č.11. :Voľba predsedov komisii, členov komisií
Poslanci sa dohodli , že na zastupiteľstve schvália len predsedov komisií, členov komisií si
osobne oslovia a až potom ich navrhnú na schválenie. Taktiež navrhli zmenu názvu komisia
športová a hasičská sa premenovala len na komisiu športovú.
Predsedovia komisií boli navrhnutí nasledovne
1. Komisia finančná a kontrolná : Ing. Milan Duraj
2. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, a životné prostredie: Jozef Brtoš
3. Komisia kultúrna : Pavol Dančo
4. Komisia sociálna : Petra Fejová
5. Komisia športová : Stanislav Málik
6. Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, prešetrenie a vybavenie
sťažností : Mgr. Juraj Záhora
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S účinnosťou od 22.12.2019
Schválené bolo počtom hlasov za:7 poslancov
Bod č.12.: Informácie o postupe pri riešení sťažností
Pán Záhora informoval prítomných o postupe vybavovania sťažností, prisľúbil pripraviť
podklady na vybavenie doručených sťažností.

Bod č.13.:Informácie o využívaní priestorov Komunitného centra, stanovenie pravidiel
Starostka obce informovala prítomných o pracovných stretnutiach s vedúci, ktorý vedú
športové aktivity v Komunitnom centre.
Pani Sobčáková - vedúca JUMP – pripraví harmonogram cvičenia, prisľúbila pomoc
s obecnými akciami, prisľúbila, že zavedie cvičenie raz za týždeň pre deti a dospelých, podľa
ich záujmu.
Šachový oddiel zastúpený p. Baričákom predložil harmonogram ligy v šachu, ktorá sa hrá
v Komunitnom centre, zorganizuje Trojkráľový šachový turnaj, letný šachový. Radi by boli,
keby sa OŠK šachový oddiel rozšíril o hráčov zo Bzín, chcú sa zamerať aj na deti a mládež.
OŠK stolný tenis zastúpení p.Marettom a p.P.Beňušom prisľúbili zorganizovať Vianočný
turnaj v stolnom tenise, predložia harmonogram súťaží, ktoré sa hrajú v Komunitnom centre.
Pani starostka chce v novom roku vytvoriť pracovnú pozíciu hospodára Komunitného centra.
Financovaný by bol na základe dotácie z ÚPSVaR. Vypracujú sa nové prevádzkové predpisy
pre užívateľov Komunitného centra.

Bod č.14.Informácie o pripravovaných akciách
Starostka obce oboznámila prítomných s pripravovanými akciami : Prechod Bzinským
Chotárom – 29.1.202019, divadlo z Chlebníc- 30.12.2019, šachový turnaj – 06.01.2019,
požiadal poslancov, aby boli nápomocní pri ich realizácii. Pracovníci obecného úradu sa na
jednotlivých akciách budú podieľať. Termín tradičného Bzinského plesu sa spresní.

Bod č.15. :Diskusia
Starostka obce sa ospravedlnila prítomným, že zastupiteľstvo nie je pripravené na 100%.
Dôvodom je nielen krízový stav na úrade, ale aj riešenie podnetov občanov, ktoré sa týkajú
nelegálneho výrubu drevín v katastri obce. Po preverení podnetov absolvovala viacero
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pracovných stretnutí na základe, ktorých podala podnet na políciu, hliadka bola podnet previť,
zástupca policajného zboru informoval starostku, že budú ďalšie dve obhliadky, pri ktorých
musí byť prítomná.
Pán Marek Jakubjak sa vyjadril ,že vypracuje podmienky na funkciu preventivára obce.
Ohľadne stavebného úradu pani starostka povedala, že pani Sláviková pokračuje po
10.1.2019.
Pán Leštinský navrhol ,či by hasičská zbrojnica nemohla byť samostatná budova v obci.
Pán Marek Jakubjak poďakoval starostke za vedenie obce v krízovom režime. Odporučil ,aby
pani Pápežovej bola navrhnutá odmena.
Pán Málik požiadal o doplnenie vonkajšieho osvetlenia v mieste medzi kostolom
a cintorínom.
Pán Brtoš – informoval o vyvážaní komunálneho odpadu, bude podľa neho potrebné zakúpiť
príves ku traktoru. Upozornil, že je potrebné opraviť obecný rozhlas.
Starostka obce reagovala, plánuje vyvážať komunálny odpad firmou, dohodnuté sú pracovné
stretnutia po novom roku, aby sa mohol zmeniť súčasný vývoz komunálneho odpadu.
Pán Peter Jakubjak poďakoval za spoluprácu obecného úradu a DHZ pri prezentácii projektu
novej hasičskej zbrojnice.

Pani starostka navrhla najbližšie zasadnutia obecného zastupiteľstva na 07.01.2019.
Bod č.:16. Záver
V závere poslanci hlasovali za predložené uznesenie.
Schválené bolo počtom hlasov za:7 poslancov
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončila.
V Bzinách, 21.12.2018
Zapísal: Stanislav Málik ...................................
Overovatelia: Petra Fejová ..................................
Pavol Dančo ..................................

Príloha uznesenie č.6/2018
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UZNESENIE č.6/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Bziny, konaného dňa 21.12.2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovný program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie a schválenie programu
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Interpelácie poslancov
5. Informácia o oživení futbalu na Bzinách
6. Informácie o projekte Hasičská zbrojnica
7. Informácie o projekte Kamerový systém
8. Návrh rozpočtu na rok 2019
9. Informácie o preberaní obecného úradu a fungovaní obecného úradu
10. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
11. Voľba predsedov komisii, členov komisií
12.Informácie o využívaní priestorov Komunitného centra, stanovenie pravidiel
13. Informácie o riešení sťažností.
14.Informácie o pripravovaných akciách
15. Diskusia
16. Záver

Obecné zastupiteľstvo v Bzinách
A) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Informácie o oživení futbalu
2. Informácie o projekte Hasičská zbrojnica
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3. Informácie o projekte Kamerový systém
4. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
5. Informácie o preberaní obecného úradu a fungovaní obecného úradu
6. Informácie o pripravovaných akciách

Obecné zastupiteľstvo v Bzinách
B) s c h v a ľ u j e :
1. Zmenu programu obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.12.2018
2. Vyčleniť v rozpočte obce na rok 2019 3000eur na oživenie futbalu v Bzinách
3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce
4. Zmenu názvu Komisie športovej a hasičskej, na Komisiu športovú
5. Predsedov komisií:
Komisia finančná a kontrolná : Ing. Milan Duraj
Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, a životné prostredie: Jozef Brtoš
Komisia kultúrna : Pavol Dančo
Komisia sociálna : Petra Fejová
Komisia športová : Stanislav Málik
Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, prešetrenie a
vybavenie sťažností : Mgr. Juraj Záhora
6. Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva - 7.1.2019

Obecné zastupiteľstvo v Bzinách
C) u k l a d á:
1. Pánovi Jakubjakovi vypracovať podklady pre preventivára obce
2. Predsedom komisií - osloviť potencionálnych členov jednotlivých komisií –
predložiť na OZ vo februári
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3. Pánovi Petrovi Jakubjakovi - pripraviť podklady na realizáciu projektu
Hasičskej zbrojnice , vyčísliť predpokladané náklady jednotlivých variánt –
predložiť na OZ vo februári
4. Starostke obce zistiť možnosti doplnenia osvetlenia, na základe podnetu
p.Málika
5. Starostke obce, preveriť fungovanie obecného rozhlasu a doriešiť jeho
fungovanie.
6. Pánovi Záhorovi vypracovať podklady na vybavenie sťažností

