
                                                     Výpis uznesení zo dňa 05.12.2016 

 

Uznesenie č. 161/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na 

batérie.                   T: ASAP 

 

Uznesenie č. 162/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske 

Teplice.                    T: ASAP 

 

Uznesenie č. 163/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb.  

T: ASAP 

 

 

Uznesenie č. 164/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o spolupráci pri zbere použitého šatstva.  

 T: ASAP 

 

Uznesenie č. 165/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Licenčnú zmluvu s p. Foldýnom.          T: ASAP 

 

Uznesenie č. 166/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

a) Zmluvu o kúpe iPhone zariadenia 

b) Zmluvu o poskytovaní verejných služieb 

c) Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

d) Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

T: ASAP 

 

 

 



Uznesenie č. 167/2016 z 05.12.2016 

 Obecné zastupiteľstvo odkladá schvaľovanie Dodatku č. 1 spoločnosti DCOM na 

dobu neurčitú, najneskôr však do doby, kedy vzniká obci povinnosť platiť za službu alebo 

zmigrovať dáta do programu. OCZ poveruje starostku, aby sa zaoberala podmienkami 

programu a následnej migrácie. 

 

 

Uznesenie č. 168/2016 z 05.12.2016 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s ARGUS- DS, s.r.o. IČO: 44 343 311 
na vypracovanie PD na rekonštrukciu Novej cesty. 

T: ASAP 
 

 

Uznesenie č. 169/2016 z 05.12.2016 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s GASTRO ROYAL , 
s.r.o., IČO 36 771 830 na dobu určitú do 31.12.2017. 

T: ASAP 
 
 

Uznesenie č. 170/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Pavol Fero- LIFE 

IČO 14 046 423 na dobu určitú do 31.12.2017, o dobe nájmu na jeden rok na dobu 

určitú do 31.12.2017 a o predmete nájmu, p.č 110 plus  RD o výmere 481m2 

a p.č.111/1 o výmere 502m2 a o výške nájmu 64,20 eur mesačne. 

 
 
 

Uznesenie č. 171/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu nezávislého audítora za rok 2015.          T: ihneď 

 

 

Uznesenie č. 172/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán rozpočtu 2017-2018-2019 tak, ako bol pred 

 predkladaním a schvaľovaním zverejnený.         

T: ihneď 



 

 

Uznesenie č. 173/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017.          T: ihneď 

 

 

Uznesenie č. 174/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov.                T: ihneď 

 

 

Uznesenie č. 175/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN ktorým sa určuje postup, podmienky a výška  úhrady  

pri poskytovaní soc. služieb  

              

T: ihneď 

 

Uznesenie č. 176/2016 z 05.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce 

               

T: ihneď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


