
 

 
 

  
Zápisnica 

 

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

dňa 15.10.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ. 

 

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

Lakotová – Klub Seniorov 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: poslanec 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 určila  seba a  za overovateľov  zápisnice určila poslancov  p. 

Bystríka Ondráška a p. Milana Fabiana. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Čerpanie finančného rozpočtu III.Q 2015 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania. 

 

OBEC VEĽKÉ BIEROVCE 
 
Počet listov: 6 

 

 

 



 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

 

 Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka 

obce Ing. Silvia Masárová. Konštatovala, že: 

Uznesenie č. 62/2015 z 17.09.2015 – splnené – záporné vyjadrenie k žiadosti o prenájom 

ornej pôdy v kat.ú. Veľké Bierovce Ing. Vašicu, kladné vyjadrenie k žiadosti o prenájom ornej 

pôdy v kat.ú. Veľké Bierovce p. Prekopa a povinnosť starostky zabezpečiť nové zmluvné 

podmienky s PD Trenčianska Turná. 

Uznesenie č. 63/2015 z 17.09.2015 – splnené - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 

s Ing. Evou Ďuržovou. 

Uznesenie č. 64/2015 z 17.09.2015 – splnené - stav z kontroly v MŠ 

Uznesenie č. 65/2015 z 17.09.2015 – splnené - Plán kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov. 

Uznesenie č. 66/2015 z 17.09.2015 – splnené - VZN k financovaniu MŠ a VZN k financovaniu 

ŠJ 

Uznesenie č. 67/2015 z 17.09.2015 – splnené - Správa HK o plnení rozpočtu obce za I. polrok 

2015. 

Uznesenie č. 68/2015 z 17.09.2015 – splnené - Čerpanie finančného rozpočtu II.Q 2015. 

Uznesenie č. 69/2015 z 17.09.2015 – splnené - Návrh na úpravu rozpočtu III.Q 2015. 

Uznesenie č. 70/2015 z 17.09.2015 – nesplnené, termín plnenia stále trvá – starostka má 

vykonávať všetky potrebné úkony k realizácii schválených projektov uznesením č. 33/2015 zo 

dňa 12.03.2015.  

 

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

Starostka obce predložila žiadosť spoločnosti EUROFREE Slovakia, s.r.o. o prenájom parcely 

číslo 504/2 o výmere 1819 m
2  za účelom vybudovania vodovodnej a plynovej siete. Poslanci 

prerokovali podmienky nájmu a hlasovali. K uvedenému nájmu sa vzťahujú nájomné zmluvy, 

ktoré spoločnosť EUROFREE, s.r.o. splnomocnená stavebníkom P. Bulkom predloží 

k odsúhlaseniu zastupiteľstvu. 

 

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



 

Uznesenie č. 71/2015 z 15.10.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú žiadosť o prenájom parcely číslo 504/2 

o výmere 1819 m2za účelom vybudovania vodovodnej a plynovej siete. 

T: 15.10.2015 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

 

A) Starostka obce a Kúpele Trenčianske Teplice sa dohodli na spolupráci v záujme 

zvýhodnenia občanov trenčianskeho regiónu. Občania Veľkých Bieroviec si pri 

návšteve kúpeľov Trenčianskej Teplej môžu uplatňovať zľavy na vstupnom 

a niektorých službách po predložení platného občianskeho preukazu s vyznačením 

trvalého pobytu vo Veľkých Bierovciach (alebo obciach, ktoré sa do programu zapojili 

tiež). 

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

 

B) Starostka obce predložila zmluvu o dielo Komunitné centrum Veľké Bierovce, ktorá 

bola riadne vysúťažená verejnou súťažou. Po preštudovaní zmluvných podmienok 

OcZ pristúpilo k jej schvaľovaniu bez zmien. 

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

 

Uznesenie č. 72/2015 z 15.10.2015 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú zmluvu o spolupráci s Kúpele 

Trenčianske Teplice, a.s. 

T: najneskôr do 31.12.2015. 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú zmluvu o dielo „Komunitné centrum 

Veľké Bierovce“ 

T: najneskôr do 16.10.2015. 

 

ad. 5./ Čerpanie finančného rozpočtu III.Q 2015 

 

Starostka v súčinnosti s účtovníčkou obce predložila čerpanie rozpočtu obce na III.Q 2015 

a konštatovala, že hospodári s prebytkom viď príloha. 



 

Uznesenie č. 73/2015 z 15.10.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu III.Q 2015. 

T: 15.10.2015 

ad. 6./ Rôzne 

 

1. Starostka informovala poslancov o priebehu prípravných konaní na kolaudáciu 

kanalizácie v obci. Starostka predložila poslancom aj zoznam miest, určených podľa 

popisných čísel alebo opisne, ktoré neboli po kanalizácii opravené vôbec, alebo 

nedostatočne, prípadne spôsobujú škodu na majetku občanov alebo obci. 

Starostka tento zoznam vytvorila po obhliadke so stavebným dozorom a na základe 

podaní občanov a požiadala poslancov, aby si dedinu prešli a spísali iné miesta, ktoré 

treba ešte doriešiť. 

2. Starostka predložila poslancom návrh, aby vypracovali podklady na projekt ochrana 

obcí pred kriminalitou, ktorý treba predložiť do 14.01.2015. poslanci Baco a Kulich 

prisľúbili, že vo veci začnú prípravu podkladov. 

3. ÚPSVR v Trenčíne v spolupráci s obcou predkladá ponuku na zamestnávanie občanov  

obcou alebo neziskovými organizáciami v projekte „Šanca na zamestnanie“. Starostka 

obce odkomunikovala, že obec nemá neziskové organizácie, ktoré by zamestnávali 

nejakých občanov, práce v spolkoch a združeniach sa vykonávajú ako dobrovoľnícka 

činnosť. Napriek uvedenému starostka prisľúbila spoluprácu s ÚPSVR. Občania, ktorí 

sa chcú dozvedieť o možnosti zamestnania v projekte ÚPSVR, môžu sa informovať na 

OcÚ, kde dostanú kontakty na jednotlivé pracovníčky ÚPSVR. 

4. Starostka obce požiadala poslancov, technicky zdatných o rekonštrukciu a vyčistenie 

rozhlasového zariadenia, nakoľko je problém toto obsluhovať s ohľadom na vek 

a technický stav zariadenia. 

5. Starostka upozornila na potrebu nájsť dobrovoľníkov na správu a odbavovanie 

pohrebov v obci. 

6. Starostka informovala o priebehu verejného obstarávania na dodanie projektovej 

dokumentácie pre rekonštrukciu budov OcÚ a bývalej ZŠ v obci. Starostka tiež 

informovala v súčinnosti so znalocom v odbore stavebníctva Ing. Liptákom a znalcom 



v odbore energetických úspor Ing. Muran o priebehu príprav podkladov na podanie 

žiadostí o podporu z fondov. 

 

ad. 7./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 05.11.2015 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ. 

 

 

 

Prílohy: 

1. Zmluva o spolupráci s Kúpele Trenčianske Teplice 

2. Zmluva o dielo Komunitné centrum Veľké Bierovce 

3. čerpanie rozpočtu III.Q 2015 

 

Veľké Bierovce, zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

Milan Fabian -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


