
                                              Výpis uznesení z 28.06.2018 

 

Uznesenie č. 286/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Zmluvu o spolupráci – Kúpnu zmluvu so spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 

36 472 549 na dodávku „školského ovocia a zeleniny“. 

B) Darovaciu zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 za 

dodávku „školského ovocia a zeleniny“. 

 

Uznesenie č. 287/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo so  spoločnosťou Juraj Gabriš – SIGMA, IČO: 

43 990 371 na zhotovenie rekonštrukcie schodiska. 

 

Uznesenie č. 288/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu uzatvorenú medzi obcami Trenčianske Stankovce a Veľké 

Bierovce a MEL Project s.r.o., IČO: 51 311 003. K podaniu žiadosti o NFP na projekt 

„Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Trenčianske 

Stankovce a partnerskej obce“. 

 

Uznesenie č. 289/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď zo Zmluvy o spolupráci, ktorá bola 

doručená starostom obce Trenčianske Stankovce, zastúpenej JUDr. Markechom dňa 

26.06.2018 a poveruje starostku k vykonaniu všetkých potrebných krokov k uzatvoreniu 

zamestnaneckej dohody pre zabezpečenie plynulého prechodu z jedného zamestnanca SÚ 

na nového. Ďalej starostku poveruje k zabezpečeniu dokončenia všetkých podaní a iných 

činností ku dňu ukončenia činnosti SSÚ a tiež k finančnému vysporiadaniu SSÚ voči našej 

obci. 

 

Uznesenie č. 290/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) v zmysle §166, ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden 



volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné 

obdobie – 5 (slovom päť) a jeden volebný obvod. 

B) V zmysle §11, odst.4, bod i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov plný úväzok starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022.  

 

Uznesenie č. 291/2018 z 28.06.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Predložený“ KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018- 2023“ bez výhrad. Lehota 

zverejnenia bola dodržaná.  

 

Uznesenie č. 292/2018 z 28.06.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky pre II. polrok 

2018. 

 

Uznesenie č. 293/2018 z 28.06.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatku č.1 k  VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území obce Veľké Bierovce 

 

Uznesenie č. 294/2018 z 28.06.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 v predloženom rozsahu bez 

výhrad. 

 

 


