
Uznesenie č. 4/2011
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce konaného

dňa 16.06.2011

Obecné zastupiteľstvo

A. ber i ena ved o mie

1. kontrolu uznesenia č.3/2011 s tým, že všetky body sú splnené
2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2011.
3. predloženie a schválenie záverečného účtu obce Veľké Bierovce za rok 2010.
4. čerpanie finančného rozpočtu 01.01.2011 - 31.05.2011
5. správu o oznámení a začatí konania o zmenu súhlasu na zber odpadov - rozšírenie

činnosti a ústne pojednávanie - Obvodný úrad životného prostredia Trenčín v zastúpení
Ing.Mojžišovej Iprevádzkovateľom zberu odpadu je spoločnosť ERSON Recycling,
S.LO.!

6.informáciu ZSE, Západoslovenská energetika na prijatie ponuky na uzatvorenie novej
zmluvy o spolupráci

7.oznámenie o novelizácii zákona č.253/1994 Z.z. - o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, schválená 17.05.2011 v NR - SR

8.plán kultúrno - spoločenských podujatí na II. polrok 2011
9.oboznámenie investičného zámeru vo veci realizovania zámeru výstavby IBV ohrady

firmou TATRA INVEST CONSULTING s.r.o
10. informáciu o začatí konania nových ochranných pásiem Letiska Trenčín verejnou

vyhláškou

B.schval'uje

1. plat starostu obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa §4 ods. 1 to je 769 x 1,65 = 1268,85 € + 25 % odmeny = 1587,00 €

Hlasovanie: za - 5 proti - O zdržal sa- O

2. súhlasí s výstavbou rodinného domu v katastrálnom území obce Veľké Bierovce na par.
číslo 144/11, 144/12 - Patrik Bulko, Opatovce č.108

Hlasovanie : za - 5 proti - O zdržal sa- O

3. súhlasí so žiadosťou Mária Siváka o výmenu WC záchodu v mužskom WC - BAR 21

Hlasovanie: za - 5 proti - O zdržal sa- O

4. súhlasí s prevádzkovaním rozšírenia zariadenia na zber stavebného odpadu - ERSON
Recycling s.r.o 1 nachádza sa katastrálnom území obce Veľké Bierovce 1
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Hlasovanie: za - 5 proti - O zdržal sa- O

5. súhlasí s kultúr. akciami JÁNSKE OHNE 25.06.2011 a kultúrným letom - odohranie
predstavenia Kamenný chodníček / august 2011 /

Hlasovanie : za - 5 proti - O zdržal sa- O

C:ukladá

l. starostovi obce opätovne prerokovať dochádzku MUDr. Márie Markechovej za
občanmi obce

2. prerokovať s poslancami OZ návrh Fa. TATRA INVSET CONSUTING, s.r.o ohľadne
ponuky výstavby rodinných domov v katastrálnom územi Veľké Bierovce, časť
OHRADY - energodomy , Ing. Architekt Masaryk Jozef a konateľ spoločnosti Peter
Tatranský

3. skontrolovať opravu múrika p. Anny Kulichovej zo strany suseda p. Ľuboša Kulicha -
na základe vyhlásenia p. Kulichovej na zasadnutí obecného zastupiteľsta sa môže
oprava múrika začať okamžite.

4. Odvoz železnej konštrukcie KD - uskutočniť do 27.06.2011 - zodpovedný Sandro
Prekop

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 16.06.2011

Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Zapísala: Alena Zhanačová

Overovatelia: Jozef Kulich

Sandro Prekop


