
OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Počet listov: 11

 

Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo

dňa 16.07.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Mgr. Lýdia Janíková - HK, Lenka

Bulková – riaditeľka MŠ, Ing. Peter Janík – DHZ, Rastislav Kubaloš – ZOSZCH, Amália

Lakotová – Klub seniorov

Neprítomní: ---

Ospravedlnení: Milan Fabián

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. Petra Baca a za overovateľov zápisnice určila

poslancov p. Bystríka Ondráška a p. Mareka Bulka

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Prejednanie žiadostí FO a PO

4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov a zmeny v separovaní odpadu v obci

a nové zmluvné povinnosť

5. Schvaľovanie investičných zámerov

6. Rôzne



7. Záver

Návrhy na ďalšie body programu:

8. správa z pracovného stretnutia COMBIN, s.r.o.

9. návrh smernice o vybavovaní žiadostí

10. návrh na VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Bierovce

11. plán kontrolnej činnosti HK v obci VB na II. polrok 2015

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. 52/2015 z 18.06.2015 – splnené - Zmluva o dodávke plynu s RWE Gas

podpísaná, odoslaná a zverejnená, T: najneskôr 10 dní od podpisu zmluvy oboma stranami

Uznesenie č. 53/2015 z 18.06.2015 – splnené - Zmluva o predaji parciel viď príloha KPZ

podpísaná, odoslaná a zverejnená, /parcely pred pozemkom p. Mikoláškovej/, T: najneskôr

10 dní od podpisu zmluvy oboma stranami

Uznesenie č. 54/2015 z 18.06.2015 – splnené

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,

b) použitie prebytku v sume 27.970,- € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu

rezervného fondu,

c) prevod finančných prostriedkov z RF na BU za účelom splátky TVK, a.s.

d) úpravu rozpočtu pre rok 2015



Uznesenie č. 55/2015 z 18.06.2015 – nesplnené s ohľadom na termín plnenia - vyčleniť

v rozpočte r. 2016 finančné prostriedky za účelom zakúpenia dopravných značiek podľa

výzvy OR PZ SR, ich osadenie v obci a vykonania pasportizácie dopravného značenia, T:

31.12.2016

ad. 3./ Prejednanie žiadosťí FO a PO

a) starostka obce predložila žiadosť podnikateľa spoločnosti FERO, ktorý žiada OcZ

o súhlas inštaláciou sústredného kúrenia, výmenu okien, prístavbu sociálneho

zariadenia - kúpeľňa a WC. Návrh na odpustenie nájmu vo výške preinvestovaných

prostriedkov.

Na predchádzajúcom OcZ bola žiadosť prejednávaná, a poslanci sa dohodli, že je

nutné vykonať obhliadku v objekte. Starostka konštatovala, že poslanci OcZ vykonali

obhliadku predmetného NHM a konštatovali, že firma má prenajatý administratívny a

skladový priestor a budova spĺňa náležitosti aj administratívneho aj skladového

priestoru.

b) riaditeľka MŠ žiada o doriešenie prekrytia koberca v oboch triedach z dôvodu

miznutia farieb, čo je dôsledkom používania germicidných lámp. OcZ odporúča

poslancom Bacovi s Bulkovi, aby zmerali v MŠ dotknuté plochy a zabezpečli čiernu

fóliu – netkanú textíliu, ktorá zabezpeč prikrytie koberca počas prevádzky lámp.

ad. 4./ Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov a zmeny v separovaní odpadu v obci

a nové zmluvné povinnosť

Starostka obce informovala o návrhu zmeny separovania odpadov – kontajner na sklo, plasty

a papier a kov po jednom kuse za OcÚ, ďalšie info viď príloha. Info o termínoch vývozu

plastov a zberu papiera alebo iných zberoch budeme oznamovať letákom do schránok, na

internete a na výveske.

Vývoz plastov

• znížiť počet 1100 l kontajnerov z 3 na 2 a premiestniť ich na stanovište - dvor

Obecného úradu



• vývoz plastov pri nezmenenom intervale robiť z 2 x 1100 l kontajnerov + odoberať

vrecia s plastmi z 1 miesta – hasičská zbrojnica

Vývoz skla

• znížiť počet GAMA kontajnerov z 3 na 1 a premiestniť ho na stanovište - dvor

Obecného úradu – zároveň zrealizovať vývoz skla do 31.7.2015

Vývoz papiera

• jediný 1100 l kontajner na papier v obci - na stanovišti - dvor Obecného úradu –

interval vývozu 1 x mesiac

Vývoz kovov

• jediný 240 l kontajner na kovy v obci - na stanovišti - dvor Obecného úradu – interval

vývozu na požiadanie

Vývoz zmesového komunálneho odpadu

• od 1.8.2015 pridať 1 x 1100 l kontajner komunálny odpad na cintorín – interval

vývozu 1 x 2 týždne (rovnako ako celá obec)

Starostka predložila:

a) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č.550

012 55 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. V dodatku je ošetrený vývoz

triedeného odpadu – skla, plastov, papiera, výkup papiera, kovy.

b) Dodatok č. 18 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č 550 012 11, ktorý ošetruje

pridanie 1100l kontajneru na komunálny odpad, ktorý bude umiestnený na cintoríne.

Poslanci sa oboznámili s Dodatkami a hlasovali. Dodatky budú zverejnené po ich podpise

oboma stranami na stránke obce obvyklým spôsobom. Viď príloha.

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

Uznesenie č. 56/2015 z 16.07.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č.550

012 55 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.



b) Dodatok č. 18 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č 550 012 11 so

spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.

T: najneskôr 10 dní od podpisu zmluvy oboma stranami

ad. 5./ Schvaľovanie investičných zámerov a čerpania EU fondov:

Starostka predložila návrh schválenie projektov, ktoré budú podané v programovom období

od r. 2015

a) Program rozvoja vidieka – podopatrenie 7.4. Podpora investícií do zriaďovania,

zlepšovania alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo

vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry

Ide konkrétne o vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, kde sa podporujú investície do

zlepšovania vzhľadu obce, s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času

vrátane príslušnej infraštruktúry, napr. úprava verejných priestranstiev, tvorba

parkov, športovísk, a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie

nevyužitých objektov v obci pre komunitné alebo spolkové činnosti vrátane

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov, investície do domov smútku vrátane

ich okolia – ostatné info sú verejne dostupné, preto nie je potreba uvádzať ich do

zápisnice.

Starostka navrhla určiť priority, ktoré by boli postupne podávané ako projekty

z týchto prostriedkov a to :

• Ihrisko OTJ VB – O WORK OUT – systém posilňovacích strojov na precvičenie

celého tela,

• rekonštrukcia asfaltovej plochy pri šatniach OTJ a osadenie obrubníkov

a zatváracích lavičiek zo strany „zeleného“ ihriska

• detské ihrisko s prvkami pre -násť ročných, pre malé deti a pre mamičky

s kočíkmi

• odpadové mobiliáre

• zástavky – osadenie dvoch kusov nových zástaviek aj s informačnými tabuľami

• revitalizácia centra obce – parku – úpravou existujúcej výsadby s dôrazným

zreteľom na zachovanie pôvodnej podoby parku a doplnením plochy na



sedenie „pod Gaštanom“, výsadbou nových funkčných drevín, odpočívacích

miest a odpadkových mobilárov, prípadne solárnych prvkov, vybudovanie

šachového zákutia

• rekonštrukcia domu smútku – výmena okien a dverí, doplnenie dlažby

a jednoduchého zariadenia v pomocnej miestnosti a výsadba zelenej steny,

čiastočná rekonštrukcia predného plota a pohrebný mobiliár v počte 6 až 9

kusov

• výstavba spevnenej plochy – na parcele číslo 502 kat. územie Veľké Bierovce

v rozsahu 26x6 metrov s možnosťou jej rozšírenia

b) Operačný program Kvalita životného prostredia

Investičná priorita 4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných

budovách s cieľom znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejných budov.

Podporované investície sú napr. zlepšovanie tepelno-technických vlastností

stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov,

systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby

energie, inštalácia systémov merania a riadenia, inštalácia zariadení na využívanie

OZE. Prioritou budú najmä komplexné projekty, t.j. projekty, v ktorých sa bude

kombinovať zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s

modernizáciou vykurovacích/ klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej

vody, osvetlenia, elektroinštalácie alebo s inými opatreniami na úsporu energie v

budove, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň

nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou

potrebou energie, teda s energetickou náročnosťou A. pri tomto projekte nie je 100%

financovanie cez fondy, ale 5% spoluúčasť a je treba uhradiť náklady na audit,

Projektová dokumentácia a rozpočet.

c) IROP – rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ a výstavba MŠ a komunitného centra v obci

Veľké Bierovce



d) Kuchyňa pre MŠ - Výzva MŠVaV na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou prístavby,

výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybudovanie zariadení

školského stravovania pri nových MŠ. Ďalšie podrobnosti sú verejne prístupné a nie je

potrebné vykonať ich prepis do zápisnice

Poslanec Jozef Kulich informoval o zaradení obce do programu DEUS, ide o digitalizáciu obcí

s možnosťou obstarania novej IT pre obecný úrad. Program DEUS je podmienený členským

príspevkom.

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

Uznesenie č. 57/2015 z 16.07.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) Prípravu projektu Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času a úprava

verejných priestranstiev Veľké Bierovce s cieľom uchádzať sa o finančné

prostriedky z Operačného programu Program rozvoja vidieka, opatrenie 7:

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

b) Prípravu projektu Energetické úspory v budove Obecného úradu Veľké Bierovce

s cieľom uchádzať sa o finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita

životného prostredia, špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri

prevádzke verejných budov

c) Prípravu projektu Komunitné centrum Veľké Bierovce a a modernizácia ZŠ na

MŠ s cieľom uchádzať sa o finančné prostriedky z Integrovaného operačného

programu IROP

d) Prípravu projektu Výstavba stravovacieho pavilónu v obci Veľké Bierovce pre

MŠ, s cieľom uchádzať sa o finančné prostriedky z dotácie MŠ VV

T: celé funkčné obdobie



ad. 6./ Správa z pracovného stretnutia COMBIN, s.r.o.

Starostka obce informovala o priebehu dokončenia kanalizácie:

• požiadala o zavlažovanie cesty, plán prác súvisiacich s opravou chodníkov, ciest,

úprava zelene a po kanalizácii. Starostka informovala o podaní sťažnosti na

spoločnosť COMBIN BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o. a stretnutí s riaditeľom spoločnosti.

Tento prisľúbil, že „do troch týždňov budú cesty a chodníky v obci hotové“. Na všetky

otázky a pripomienky reagoval tou istou odpoveďou.

• poslanci konštatovali, že ak stretnutie bolo 17.07.2015, potom dokončenie prác by

malo byť do 04.08.2015.

• pred festivalom „Pohoda“ neboli zabezpečené v obci VB žiadne označenia rozkopávok

a prác na ceste, až po kontrole vykonanej DO PZ SR bola upravená príjazdová cesta

o predajne Phase po OcÚ zasypaním a vibrovaním

Uznesenie č. 58/2015 z 16.07.2015

OcZ odporúča starostke trvať na písomnej odpovedi na sťažnosť napriek osobnej návšteve

riaditeľa spoločnosti.

T: najneskôr 30 dní od doručenia sťažnosti

ad. 7./ návrh smernice o vybavovaní žiadostí

Starostka predložila smernicu o vybavovaní sťažnosti. Smernica upravuje postup obce pri

prijímaní sťažností a nakladaní s nimi. Nakoľko sa opakujú od tých istých občanov podania

s odvolávkou na minulosť a starostka nenašla na žiadnu evidenciu sťažností, upravuje toto

návrhom smernice.

Starostka vyjadrila presvedčenie, že tento nástroj bude používaný minimálne.

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

Uznesenie č. 59/2015 z 16.07.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o vybavovaní sťažností.

T: najneskôr o nasledujúceho zastupiteľstva



ad. 8./ návrh na VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké

Bierovce

Starostka obce predložila návrh na VZN, ktoré upravuje držanie psov obci a to poplatok za

náhradnú evidenčnú známku, vodenie psov a teda pohyb psov na verejných priestranstvách,

voľný pohyb psov, zákaz vstupu zo psom a znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

Toto VZN je opäť podmienené opakovanými sťažnosťami a údajným neriešením psov. Obec

prípadným schválením tohto VZN bude mať nástroj na riešenie voľne pobehujúcich psov

v obci.

Starostka obce pripomenula, že žiadne nariadenie nezlepší súčasný stav, za psy sú a budú

zodpovední vždy majitelia psov.

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

Uznesenie č. 60/2015 z 16.07.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o držaní psov v obci.

T: najneskôr do nasledujúceho zastupiteľstva

ad.9./ Plán kontrolnej činnosti Hlavného Kontrolóra v obci VB na II. polrok 2015

Hlavná kontrolórka obce Veľké Bierovce predložila plán činnosti Hlavného Kontrolóra Mgr.

Lýdie Janíkovej v obci VB na II. polrok 2015. Viď príloha.

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

Uznesenie č. 61/2015 z 16.07.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného Kontrolóra v obci VB na

II. polrok 2015 T: v zmysle plánu činnosti



ad.10./ Rôzne

a) Starostka obce požiadala spolok ZOCHPH a ZOSZCH a DHZ, aby vyhodnotili aktivitu

„vykosenie areálu bývalej ZŠ, kde bol termín realizácie do 30.06.

b) Starostka predložil výzvu riaditeľa OO PZ SR o povinnosti nahlasovania podujatí

usporiadaných v obci.

c) Jánske ohne – vyhodnotenie p. Baco

d) Starostka informovala o liste predsedu ZMOS, v ktorom informuje limit na

„podlimitné zákazky“ .... a tento predložila poslancom OcZ

e) Starostka informovala o liste KR PZ SR o predbežnom súhlase na zníženie rýchlosti a

f) Územný plán obce – starostka obce informovala o potrebe nového digitalizovaného

ÚPO nakoľko R2 bude dotknutá obec

ad. 11./ Záver

Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na

18.09.2015 o 17,00 hod., a program ďalšieho zastupiteľstva. Poďakovala poslancom za účasť

na zasadnutí a následne ukončila zasadnutie.

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísal: Peter Baco

Ing. Silvia Masárová

Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

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

Marek Bulko ----------------------



Príloha:

1. Plán činnosti

2. návrh smernice o vybavovaní žiadostí

3. návrh na VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Veľké Bierovce

4. plán kontrolnej činnosti HK v obci VB na II. polrok 2015



N Á V R H

PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

OBCE VEĽKÉ BIEROVCE NA 2. POLROK 2015

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu, dodržiavania zákonnosti,

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku

2015, kontrola pokladničných a ostatných účtovných dokladov.

2. Kontrola evidencie došlých faktúr.

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

4. Kontrola výberu miestnych daní a miestnych poplatkov v priebehu roka 2015.

Okrem plánovaných kontrol môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné

zastupiteľstvo.

STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhom na úpravu rozpočtu v 2. polroku 2015.

2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu rozpočtu

na roky 2017-2018.

3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.

Vo Veľkých Bierovciach, 01. 07. 2015

Mgr. Lýdia Janíková

hlavná kontrolórka obce



OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľké Bierovce

o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Veľké Bierovce

Vo Veľkých Bierovciach, 17.07. 2015.



Obec Veľké Bierovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektorépodmienky držania psov v znení neskoršíchpredpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Veľké Bierovce

o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Veľké Bierovce

(ďalej len „nariadenie“).

§ 1
Úvodné ustanovenie

1. Všeobecné podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach
držania psov v znení neskoršíchpredpisov.

2. Predmetom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok týkajúcich sa držania psov na území obceVeľké
Bierovce, a to:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností ovodení psov,
c) vymedzeniemiest, kde jevoľný pohybpsa zakázaný,
d) vymedzeniemiest, kde jevstup sopsomzakázaný,
e) úprava podrobností oznečisťovaní verejnýchpriestranstiev psami.

§ 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

1. Vprípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydá obec Veľké Bierovce držiteľovi psa
náhradnú evidenčnú známku psa za úhradu vovýške3,50 €.

§ 3
Podrobnosti o vodení psa

1. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, možno vodiť psa len na vôdzke. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka
musia byť primeranépsovi a situácii tak, aby bolomožnépsa ovládať v každej situácii.

§4
Zákaz voľného pohybu psov

1. Zakazuje sa voľný pohyb psov v zastavanom území obce Veľké Bierovce na verejných priestranstvách vo
vlastníctveobce.

2. Územie jeoznačenédopravnými značkami začiatku obce a konca obceVeľkéBierovce.



§ 5
Zákaz vstupu so psom

1. Zakazuje sa vstupsopsom:
a) na cintoríny a pietnemiesta vovlastníctveobceVeľkéBierovce,
b) na verejnédetské ihriská, pieskoviská, na voľneprístupnéšportoviská vovlastníctveobceVeľkéBierovce,
c) doareálov a priestorov škôl a školskýchzariadení v zriaďovacej pôsobnosti obceVeľkéBierovce,
d) doobjektov verejnej správy a kultúrnych zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obceVeľkéBierovce.

2. Miesta vymedzenépodľa ods. 1 musia byť viditeľneoznačené.
3. Zákaz vstupu sopsom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta uvedenév ods. 1 písm.

b). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitnéhozákona1 a psov používanýchpri záchrannýchprácacha pri plnení úloh civilnej ochrany.

§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ten, kto psa vedie, je povinný bezprostredne po znečistení verejného priestranstva odstrániť psie výkaly z
verejnéhopriestranstva a uložiť ichna určenémiesto.

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, ako aj odpadkové koše na komunálny odpad
rozmiestnenéna verejnýchpriestranstvách.

§ 7
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a platné všeobecne záväzné
nariadenia obceVeľkéBierovce.

2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č. 2/2013 o podmienkach
držania psov v obci VeľkéBierovce.

3. Toto nariadenie bolo schválenéna riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva obceVeľkéBierovce
dňa 16.07.2015, uznesenímč. 60., nadobúda účinnosť dňom17.07.2015.

Ing. SilviaMasárová
starostka obce

1 Zákon č. 473/2005 Z. z. oposkytovaní služiebv oblasti súkromnej bezpečnosti a ozmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon osúkromnej bezpečnosti) v znení neskoršíchpredpisov.



'Vlipis z uznesenl 16.07.2015

Uznesenie E. 56 / 20L5 z :!6.,.1QZ.20I|

Obecn6 zastupitel'stvo sclrval'uje:

a) Dodatok i. 1 k Zmluve o poskytovani sluiieb v oblasti nakladania s odpadom i.550

012 55 so spoloinclst'ou Marius Pedersen, a.s.

b) Dodatok i. 13 k Zmluve e vrivoze komundlneho odpadu i 550 012 11 so spoloinost'ou

Manius Pedersen, il.s.

T: najnesk6r 10 dni od podpisu zmluvy oboma stranami

Uznesenie E. 57 1 20t5 z 1!!.07.2015;

Obecn6 za:;tu pitel'stvo schva I'uje:

a) Prfpravu projektu Zlep5enie podmienok pre trSvenie vol'n6ho Easu a (prava

verejn'fch priestranstie'y Vel'kri Bierovce s ciel'om uch6dzat' sa o finanin6

prostriedky z Orperain6ho programu Program rozvoja vidieka, opatrenie 7:

Ziikladn6 sluiby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

b) Pripravu projektu Ener6;etick6 rispory v budove Obecn6ho riradu Vel'k6 Bierovce

s cielbm uchirdzat' sa o lfinandn6 prostriedky z Operadn6ho programu Kvalita

iivotn6ho prclstredia, Specifick'f ciel'4.3.1: Zniienie spotreby energie pri

prevddzke verej n'fch budov

c) Pripravu projektu Komunitn6 centrum Vel'k6 Bierovce a a modernizdcia Z5 na

M5 s ciel'om uch6dzat' sa o finanin6 prostriedky z Integrovan6ho operadn6ho

programu IROP

d) Pripravu projektu V'fstarvba stravovacieho pavil6nu v obci Vel'k6 Bierovce pre

M5, s ciel'om urch6dzat' sa o finandn6 prostriedky z dotiicie fUS vv

Uznesenie i. 58/2015 z lt6'.o7.20t!)_

T: cel6 funkEn6 obdobie



OcZ odportiia starostke trvat' na pfsomnej odpovedi na st'ainost'napriek osobnej n6viteve

riaditel'a spoloinosti.

T: najnesk6r 30 dnl od doruienia st'ainosti

i. s9

6 zastupitel'stvo schvaluje smernicu o vybavovani st,ainosti.

T: najnesk6r o nasledujiceho zastupitel'stva

.07

n6 zastupitel'stvo schval'uje VZN o driani psov v obci.

T: najnesk6r do nasledujriceho zastupitel'stva

nre c.

6 zastupitel'stvo schval'uje PlSn kontrolnej tinnosti

rok 2015

Hlavn6ho Kontrol6ra v obci VB na

T: v zmysle plSnu iinnosti




