
                                                     Výpis uznesení zo dňa 23.03.2017. 

Uznesenie č. 177/2017 z 23.03.2017  

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Hájek Praha, ktorá požiadala 

o súhlas s umiestnením lunaparku v našej obci počas hodov 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku overením dokladov o bezpečnosti a inými 

súvisiacimi s prevádzkou lunaparku.  

Uznesenie č. 178/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 spoločnosti DCOM, IČO: 45 736 359 

k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, kde 

obci vzniká záväzok platiť 1,00€/r/občana ku 31.12.2016. 

Uznesenie č. 179/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otváraciu dobu pohostinstva BARU SEVEN nasledovne:  

Pondelok: od 13,00 do 00,00 

Utorok:     od 13,00 do 00,00 

Streda:      od 13,00 do 00,00 

Štvrtok:     od 13,00 do 00,00 

Piatok:      od 13,00 do 01,00 

Sobota:     od 11,00 do 01,00 

Nedeľa:     od 11,00 do 00,00 

Uvedené schválenie je na skúšobnú dobu 3 mesiace (do 25.06.2017), následne bude OCZ 

prehodnotené. 

Uznesenie č. 180/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci na zabezpečenie 

preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa z. č. 50/1976 Z.z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a z.č. 135/1961 Z.z. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 181/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu s trénerom p. Kadákom na schvaľovanie na 

obdobie 1 roka 2017 pre OTJ Opatovce – Veľké Bierovce. 

Uznesenie č. 182/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Servisnú zmluvu so spoločnosťou BERENDSEN 

Textil Servis, s.r.o., IČO: 44 506 031. 



Uznesenie č. 183/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o hromadnom poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone povolania so spoločnosťou Allianz slovenská poisťovňa, a.s. 

IČO: 00 151 700. 

Uznesenie č. 184/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce 

so spoločnosťou P&P import, s.r.o., IČO: 47 418 656.  

Uznesenie č. 185/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme. 

Uznesenie č. 186/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 

Bierovce za rok 2016. 

Uznesenie č. 187/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku vysporiadať pozemok č. 108448 vedený na LV 548 

a 10847 vedený na LV 548 pod šatňami OTJ Opatovce – Veľké Bierovce bezodplatne. 

Uznesenie č. 188/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku vykonať všetky kroky smerujúce k získaniu NFP 

na rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ za účelom rozšírenia kapacít pre MŠ vrátane obstarania 

auditu, prípadne rokovaní k vypracovaniu žiadosti a iné.  

Uznesenie č. 189/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Uznesenie č. 190/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 a) rozpočet na akciu OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ BIEROVCE-zvýšenie energetickej účinnosti  

objektu. 

       b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy OCU  

       pre rok 2017              

 


