
                                             Výpis z uznesenia z 26.03.2019 

Uznesenie č. 27/2019 z 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Farnosť 

Veľké Bierovce, IČO: 37 914 332, vo výške 672,00€. 

 

Uznesenie č. 28/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje možný predaj časti pozemku a zbúranie bývalej budovy 

ZŠ. 

 

Uznesenie č. 29/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Farnosť 

Veľké Bierovce, IČO: 37 914 332, vo výške 672,00€. 

 

Uznesenie č. 30/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 

poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: š5 763 469 na internetové služby pre 

MŠ a OCU. 

 

Uznesenie č. 31/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ERSON Recycling, 

s.r.o., IČO: 36 331 201. Predmetom zmluvy je poskytovanie služby – odobratie stavebných 

odpadov. 

 

Uznesenie č. 32/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo dodatočne schvaľuje Ročnú nájomnú zmluvu  č. X/6453/2019 so  

Slovenskou republikou v zastúpení SSC, IČO: 00 0030 328, kde predmetom nájomnej zmluvy 

je záber za účelom vytvorenia pomocnej plochy pri rekonštrukcii cesty 1/9 a to diel č. 1 vo 

výmere 5m2 na parcele ENE 10980 o výmere 515m2, charakteru orná pôda, LV 563, KU Veľké 

Bierovce, určenej Geometrickým plánom č. 36315583-058-2018, vytvoreným Ing. S. 

Blaškoviu a autorizovaným Ing. D. Bloudekom 18.07.2018. Cena za nájom bola určená v ZP 

184/2018 Ing. Z. Muškom a to 0,847€/m2/rok. 

 



Uznesenie č. 33/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Nájomnú zmluvu  č. XX/6453/2019 so  Slovenskou 

republikou v zastúpení SSC, IČO: 00 0030 328, kde predmetom nájomnej zmluvy je záber za 

účelom vytvorenia pomocnej plochy pri rekonštrukcii cesty 1/9 a to: 

 Diel č. 24 vo výmere 8m2 na parcele ENE 10980 o výmere 515m2, charakteru 

orná pôda, LV 563, KU Veľké Bierovce,  

 Diel č. 26 vo výmere 218m2 na parcele ENE 10849 o výmere 10 127m2, 

charakteru orná pôda, LV 563, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 34 vo výmere 64m2 na parcele ENE 10849 o výmere 10 127m2, 

charakteru orná pôda, LV 563, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 36 vo výmere 40m2 na parcele ENE 10849 o výmere 10 127m2, 

charakteru orná pôda, LV 563, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 32 vo výmere 10m2 na parcele KNC 532/12 o výmere 851m2, 

charakteru zastavaná plocha a nádvorie, LV 1, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 35 vo výmere 36m2 na parcele KNC 532/12 o výmere 851m2, 

charakteru zastavaná plocha a nádvorie, LV 1, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 27 vo výmere 12m2 na parcele ENE 815 o výmere 3 340m2, charakteru 

ostatná plocha, LV 1, KU Veľké Bierovce, 

 Diel č. 37 vo výmere 15m2 na parcele ENE 815 o výmere 3 340m2, charakteru 

ostatná plocha, LV 1, KU Veľké Bierovce, 

určené Geometrickým plánom č. 36315583-058-2018, vytvoreným Ing. S. Blaškoviu 

a autorizovaným Ing. D. Bloudekom 18.07.2018. Cena za nájom bola určená v ZP 184/2018 

Ing. Z. Muškom a to 0,847€/m2/rok. 

 

Uznesenie č. 34/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi u obalov zo dňa 03.01.2018 so spoločnosťou NATURPACK, a.s., IČO: 

35 979 798. 

 

Uznesenie č. 35/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb č. VS/01/19 

s audítorkou Ing. Evou Ďuržovou, IČO: 307 04 731. 



 

Uznesenie č. 36/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 5/11 s Rímskokatolíckou Cirkvou Farnosť 

Veľké Bierovce, IČO: 37 914 332 

B) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 5/10 s Petrom Šulekom a Helenou 

Šulekovou, bytom Veľké Bierovce 25, 913 11 

C) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 509/4 s Jankou Žuchovou a Jaroslavom 

Žuchom, bytom Veľké Bierovce 68, 913 11 

D) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 497/2 s Emíliou Groschmidtovou, bytom 

Veľké Bierovce 28, 913 11 

E) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 532/22 s Ing. Alexandrom Bulkom a Ing. 

Alenou Bulkovou, bytom Chocholná- Velčice 388, 913 04 

F) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 497/3 s Jánom Bujným  a Erikou Bujnou, 

bytom Veľké Bierovce 27, 913 11 

G) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 532/21 s Mgr. Pavlom Križanom, bytom 

Veľké Bierovce 18, 913 11 a Ing. Andreou Križanovou, bytom Veľké Bierovce 189, 913 

11 

H) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 497/1 s Jánom Miklášom a Evou Miklášovou, 

bytom Veľké Bierovce 29, 913 11 

I) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 532/23 s Petrom Bulkom a Veronikou 

Bulkovou, bytom Veľké Bierovce 64, 913 11 

J) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 497/5 s Milanom Betákom a Ľubicou 

Betákovou, bytom Veľké Bierovce 31, 913 11 

K) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 497/4 s Martou Čerepanovou, bytom Veľké 

Bierovce 30, 913 11 

L) Kúpnu zmluvu o predaji parc. reg. „C“ č. 509/5 s Katarínou Moškovou, bytom Veľké 

Bierovce 67, 913 11 

 

 

 



Uznesenie č. 37/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zbere a zhodnotení odpadu so spoločnosťou 

TextilEco, a.s., organizačná zložka, IČO: 44 882 033 za účelom zberu a vývozu textilu. 

 

Uznesenie č. 38/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odovzdaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 89/2017 so spoločnosťou 

TVK, a.s., IČO: 36 302 724, s predmetom dodatku - pripojenie na verejnú kanalizáciu 

s účinnosťou od 1.2.2019. 

 

Uznesenie č. 39/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania  finančného rozpočtu Obce 

Veľké Bierovce (príjmov a výdavkov) k 31.12.2018.  

 

Uznesenie č. 40/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

B) Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 28.899,72 

C) rozdelenie a použití RF: Splátka úveru -15.000,-€, doplatenie VO -11.000,-€ 

dofinancovanie rekonštrukcie a MŠ -2.800,-€. 

 

Uznesenie č. 41/2019 26.03.2019  

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. 

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k záverečnému účtu hlavnej 

kontrolórky 

 

Uznesenie č. 42/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo: 

A. ruší Uznesenie č. 11/2018 z 11.12.2018 a 

B. schvaľuje plán riadnych zasadnutí OCZ nasledovne: 

 



Stretnutie OCZ bolo 24.01.2019 

Stretnutie OCZ bolo 30.01.2019 

Stretnutie OCZ  26.03.2019 

Stretnutie OCZ 13.05.2019 

Stretnutie OCZ 04.07.2019 

Stretnutie OCZ 26.09.2019 

Stretnutie OCZ 03.12.2019 

 

Uznesenie č. 43/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledujúce investičné akcie: oprava chodníkov po 

investičnej akcii ZDS a súvisiacej investície VO v časti od OCU po p.č. 281; úprava ciest 

a chodníkov v najhorších úsekoch, prednostne v časti Nová cesta; doplnenie zelene, výsadba 

nových stromov aj nových rastlín v každej časti, kde už zeleň v obci je, prednostne riešenie 

zelenej steny na obecnom cintoríne; úprava vchodu do budovy OCU vrátane zadného dvora; 

vybudovanie stojísk pre separovaný zber odpadu úprava obecného dvora za účelom 

vybudovania zberného miesta; úprava dvoru a celého exteriéru v MŠ po pripojení na 

kanalizáciu, oprava plota a brány v MŠ výmena zastávok v existujúcom počte 2 ks pri OCU 

a na Kolóniách; oprava/výmena dverí a okien na DS, obnova existujúcich náterov; rozšírenie 

prvkov detského ihriska za KD, úprava oddychovej zóny za KD za účelom kultúrneho 

opekania; oprava a údržba šatní na ihrisku; výstavba novej MŠ, centra záujmovej činnosti 

a podnikateľského inkubátora; vybudovanie IS a príprava stavebných pozemkov; podpora 

činnosti spolkov a záujmových združení už existujúcich, podpora obnovy kultúrnych 

a folklórnych aktivít v obci; vybudovanie zariadenia pre seniorov; oprava budovy bývalej ZŠ 

alebo určenie a zabezpečenie jej ďalšieho využitia 

 

Uznesenie č. 44/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k príprave predaja pozemku za účelom 

vybudovania štadióna 

 

Uznesenie č. 45/2019 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach, ako orgán územného plánovania obce, 

obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Obce 



Veľké Bierovce, v zmysle §17 a §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení 

neskorších predpisov: 

A) preskúmalo schválený Územný plán obce Veľké Bierovce, (schválený dňa 16.02.2005, 

uznesením OZ č. 21/2006) a 

B) rozhodlo o obstaraní nového Územného plánu obce Veľké Bierovce. Dôvodom sú 

zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých 

bola navrhnutá koncepcia organizácie územia pôvodného ÚPN-O a potreba zosúladenie 

územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) obce s nadradenou ÚPD, ktorou je Územný plán 

veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien 

a doplnkov č.1 a č.2. 

C) ukladá starostke obce zabezpečiť obstarávateľa  ÚPN-O podľa §2a zákona č. 50/1976 

Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a spracovateľa ÚPN-O podľa §19a 

ods. 2 Stavebného zákona. 

D) schvaľuje podmienky VO na obstaranie zhotoviteľa ÚP   

 


