
OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Počet listov: 4
List č. : 1

 

Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 12.03.2015 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Marek Bulko
Ospravedlnení: Marek Bulko

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.

Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov Petra Baca a Bystríka Ondráška

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie investičných projektov 2015-2018
4. Schvaľovanie žiadostí FO a PO
5. Diskusia
6. Návrh uznesení
7. Záver

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka
obce Ing. Silvia Masárová.

Konštatovala, že:
Uznesenie č. 27/2015 – splnené – rozpočet 2015 a 2016-2017
Uznesenie č. 28/2015 – splnené – má charakter „berie na vedomie“
Uznesenie č. 30/2015 – splnené – má charakter „berie na vedomie“
Uznesenie č. 31/2015 – splnené – vyplatenie úveru
Uznesenie č. 32/2015 – splnené – prevod z RF na BU za účelom splatenia úveru

ad. 3./ Schvaľovanie investičných projektov 2015-2018

Starostka obce s poslancami skoncipovali Rozvojový plán obce na roky 2015 až 2018



a) Rekonštrukcia NHM obce – ZŠ, OTJ šatne, OÚ, MŠ
b) Inštalácia zariadení zabezpečujúcich ochranu obecného majetku
c) Revitalizácia verejných zelených a parkovacích plôch
d) Výmena zastaraných 2 zástaviek MHD a vývesných tabúľ
e) Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom

rekonštrukcie rozširovania a modernizácie predškolských zariadenív rátane ich
vybavenia

f) Vytvorenie priestorov pre činnosť spolkov združujúcich občanov obce VB aj obcí
regiónu rôznych vekových skupín, a to detí dospelých a prestárlych spoluobčanov

g) Poskytovanie integrovaných služieb pre seniorov
h) Budovanie inžinierskych sietí za účelom vytvorenia novej individuálnej rodinnej

výstavby
i) Oprava miestnych komunikácií
j) Podpora kultúrno spoločenských a športových akcií, podpora záujmových činností

spolkov

Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 33/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Rozvojový plán obce pre roky 2015 až 2018

ad. 4./ Schvaľovanie žiadostí FO a PO
Ku dňu konania zastupiteľstva neboli predložené žiadosti FO a PO, ktoré by boli mimo
agendy OÚ a muselo sa nimi zaoberať OcZ.

ad. 5./ Diskusia

Starostka obce predložila návrh na upravenie cien prenájmu priestorov KD po
predchádzajúcom prieskume cien za poskytované služby v okolitých obciach.

Veľká sála zima 160,00€/deň
Veľká sála leto 120,00€/deň
Malá sála zima 80,00€/deň
Malá sála leto 60,00€/deň
Dom smútku 10,00€/deň

Pre obyvateľov obce obec poskytuje zľavy.

Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 34/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ceny za prenájom priestorov KD a DS (kultúrny dom
a dom smútku)

Riaditeľka MŠ vystúpila s požiadavkami, ktoré požaduje, aby zriaďovateľ zabezpečil:
Obstaranie čistiacich prostriedkov pre MŠ, hygienických potrieb, kancelárskych potrieb,
nárok na ošatné, pomôcok na výchovu a vzdelávanie, mzdových a odmeňovacích nárokov.



Riaditeľka MŠ oboznámila OcZ s nesúhlasom rady rodičov, rodičov a zamestnancov MŠ so
zrušením školskej jedálne.
Riaditeľka MŠ oboznámila OcZ s časovým priebehom zápisu detí do MŠ a systémom
umiestňovania žiadateľov – počet miest 39, počet detí v MŠ, ktoré pokračujú v návšteve MŠ
bude 34, 7 detí postupuje do ZŠ, 2 prerušia dochádzku.
Starostka opätovne oboznámila poslancov a riaditeľku MŠ s podmienkami EKT a novelou
zákona o obstarávaní materiálu, ktorému podlieha aj MŠ.
Starostka obce predniesla návrh na upravenie zmennosti v MŠ, v zmysle zákona a aj
požiadavky rodičov od 6,00 do 16,00 hod. MŠ bude otvorená pre deti od 6,00 do 16,00 hod.
a počet p. učiteliek začínajúcich od 6,00 hod. bude p. riaditeľka upravovať podľa počtu detí
v MŠ.
Riaditeľka MŠ predložila návrh na upravenie otvorenia MŠ počas veľkonočných prázdnin
nasledovne:
02.04.2015 štvrtok bude MŠ otvorená od 6,00 do 16,00 hod.
03.04. až 07.04.2015 streda až utorok vrátane bude MŠ zatvorená
Starostka obce informovala, že odvlhčovač, ktorý bol objednaný vo februári 2015 doposiaľ
nebol zakúpený z dôvodu jeho nedostatku na skladoch.

Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 35/2015

a) Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ predložiť písomnú požiadavku na
obstaranie čistiacich prostriedkov pre MŠ, hygienických potrieb, kancelárskych
potrieb, nárok na ošatné, pomôcok na výchovu a vzdelávanie, mzdových
a odmeňovacích nárokov.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ predložiť písomne plán akcií
a podujatí pre deti MŠ, kde má MŠ finančný nárok na zriaďovateľa ako napr.
vstupné, preprava autobusom a pod.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ zorganizovať na dohodnutý termín
15.04.2015 o 16,00 hod. priestoroch MŠ stretnutie rodičov, zástupcov obce, rady
rodičov a dotknutých zamestnancov za účelom spoločného riešenia stravovania
detí.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ predložiť na nasledujúcom
zastupiteľstve 16.04.2015 zoznam žiadateľov o dochádzku v MŠ pred vydaním
rozhodnutí o prijatí/neprijatí.

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravenie zmennosti v MŠ do 16,00 hod.
s platnosťou od 01.04.2015.

f) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že odvlhčovač MŠ je objednaný, ku dňu
konania zastupiteľstva nedoručený.

P. Lobotka vystúpil s témou úspora finančných prostriedkov obce pri vysúťažení ceny za
energie prostredníctvom elektronickej aukcie. Dôvodom je zmena zákona a povinnosť
obstarávať cez elektronické trhovisko. Podmienkou je podpísanie mandátnej zmluvy pre p.
Lobotku. Vysúťažená cena bude na jeden rok od 01.01.2016.

Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 36/2015



Obecné zastupiteľstvo odporúča udelenie mandátnej zmluvy p. Lobotkovi za účelom
vyjednania cien energií pre rok 2016 s výnimkou el. energie za verejné osvetlenie,
nakoľko toto je predmetom koncesnej zmluvy.

Starostka obce informovala o mikroregióne Inovec – združenie je v útlme, nebudú sa tam
platiť žiadne poplatky a organizovať spoločné ani individuálne projekty a taktiež sa nebudú
predkladať projekty na financovanie.

Starostka obce informovala, že z dôvodu havarijného stavu okien a vchodových dverí na OÚ
budú tieto vymenená v roku 2015 a financované z rezervného fondu za účelom ich úplnej
výmeny, zároveň sa budú vymieňať aj svetlíky sklobetónu za okno. Zákazka bude realizovaná
prostredníctvom EKT.

Starostka obce informovala, že obec Drslavice mailom požiadala obec Veľké Bierovce
o priateľstvo a cezhraničnú spoluprácu.

Za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluprácu s obcou Drslavice.

Starostka obce informovala o výpovedi nájmu v priestoroch bývalej ZŠ od spoločnosti
DOTON, s.r.o. k 31.03.2015.

Starostka obce informovala o potrebe výrubu stromov v priestoroch bývalej ZŠ do 31.03.2015.
Dôvodom je trvalé poškodzovanie strechy a základov budovy a tiež nevhodnou vzdialenosťou
od budovy. Stromy budú nahradené ďalšou výsadbou v bývalej ZŠ aj v obci.

Záver
Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na
16.04.2015 o 16.00 hod., program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa poslancom OcZ za
účasť na zasadnutí, následne ukončila zasadnutie.

Veľké Bierovce, zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Bystrík Ondrášek ---------------------

Peter Baco ---------------------
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