
ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach konaného dňa 28.11.2013

========================================

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ján Mikláš, Mgr. Mojžišová Zuzana

Program:1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia č. 3/2013
3. Čerpanie rozpočtu za 1.-3. štvrť rok 2013
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7.Záver

1.Otvorenie zasadnutia

Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

2. Kontrola uznesenia č. 3/2013

Všetky body uznesenia boli splnené.

3. Čerpanie rozpočtu za rok 1.-3. štvrťrok 2013

príjem 173 159,80 €
výdavky 157 495,26 €
rozdiel 15 664,54 €

4.Rôzne

-žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. č. 500/2 – jedná sa o 106 metrov
Štvorcových – Peter Bulko Opatovce 108

-oznámenie o začatí prerokovania územného plánu obce Adamovské Kochanovce
-plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – vypracovať PHSRO Veľké Bierovce –
Ing. Dreisig

-cenová ponuka pre vymáhanie pohľadávok – 4 € za každý jeden prípad – Mgr. Róbert
Bános – advokát

-proti požiarna kontrola – ORHZ TN – 4.11.2013
-Mária Bulková – náprava zo strany susedy Anny Ježíkovej odstránenie stromu ( orech )
blízko domu
-pán Križan č.13 – p.č. 48 – porasty blízko domu a čierna stavba – murovaná stavba bez
stavebného povolenia

-výmena tlakových reproduktorov – zakúpenie 10ks obecného rozhlasu
-ložisko štrkopiesku Opatovce – LIM Plus s.r.o. termín ukončenia ťažby do 30.12.2013
- výstava holubov v KD Veľké Bierovce 23.11.2013 – Maratón 201
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- žiadosť o kúpenie obecného pozemku 500/3 – 212 m2 geometrický plán č. 1084/13 –
Mária Ondrášková č.1
-Junior Game s.r.o. Bratislava – súhlas umiestnenia videohier platné od 1.1.2014 do
31.12.2014

-premiestnenie kontajnerov na plast, sklo na obecný pozemok – p. Sukupová Daniela,
Kohúteková Magdaléna –ďalej od rodinných domov

-verejné osvetlenie – cenová ponuka SOLUX ročná platba na 10 rokov – 5.458€
mesačne 454,83 € - Ecologic

-Slovenský internetový Register – zmluva na 3 roky – 1.140,02 € ročný poplatok
- určenie členov inventarizačnej komisie ( predseda Ing. Ján Marcinát, člen Alena
Zhanačová, člen Zdenka Kulichová )

5. Diskusia

-oprava rozhlasu v obci
-oprava osvetlenia v obci
-úprava kompostovej jamy
-úprava cestnej komunikácie pri cintoríne – zaasfaltovanie, zabetónovanie
-zvýšenie základného imania spoločnosti TVK – upísaním nových akcií
-Ministerstvo. vnútra SR – p. Betáková Lubica – správa pokút Trnava – v prospech účtu
obce Veľké Bierovce – 10 €
-výbor ZOSCH Veľké Bierovce žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov
chovateľov – Kubaloš Rastislav

-výbor chovateľov – Ján Hološ – príspevok na činnosť chovateľov
- dňa 31.12.2013 MD Kubalošová Ivana - MŠ
- dňa 01.01.2014 nástup Evy Bočákovej na miesto učiteľky Ivany Kubalošovej – MŠ
- umiestnenie p. Anny Jarolínovej v DOS Trenčianske Teplice 01.12.2013

6. Návrh uznesenia

7.Záver

Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Veľké Bierovce 28.11.2013

Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Zápisnicu napísala:
Alena Zhanačová

Overovatelia zápisnice:

Ján Mikláš ______________________

Mgr.Mojžišová Zuzana ______________________


