
 

 

 

 

Zápisnica 

 

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

dňa 17.12.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ. 

 

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

Peter Janík – DHZ, Amália Lakotová – Klub Seniorov 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: riaditeľka MŠ 

 

 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. Petra 

Baca a Milana Fabiana. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Schvaľovanie plánu rozpočtu 2016 – 2017 – 2018 

6. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2016 

7. Schvaľovanie správy audítora za rok 2014 

8. Rôzne 

9. Záver 

 



Schvaľovanie – za: 5 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. 74/2015 z 05.11.2015 – splnené - poslanie finančnej dotáciu na CVČ na rok 

2016. 

Uznesenie č. 75/2015 z 05.11.2015 – splnené - odpustenie mesačného príspevku MŠ za 

maloletého klienta umiestneného v DD. 

Uznesenie č. 76/2015 z 05.11.2015 – splnené - vydanie súhlasného stanoviska s umiestnením 

terminálu videohier v prevádzke BIER PUB. 

Uznesenie č. 77/2015 z 05.11.2015 – splnené - vydanie súhlasného stanoviska s umiestnením 

terminálu kurzových stávok v prevádzke BIER PUB. 

Uznesenie č. 78/2015 z 05.11.2015 – splnené - Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného 

bremena za účelom vybudovania vodovodnej siete nebola podpísaná. 

Uznesenie č. 79/2015 z 05.11.2015 – splnené - nájomná zmluva s SHMÚ. 

Uznesenie č. 80/2015 z 05.11.2015 – splnené - Zmluvy s DECOM v programe OPIS. 

Uznesenie č. 81/2015 z 05.11.2015- splnené - Zmluva so Slovak Telekom. 

Uznesenie č. 82/2015 z 05.11.2015 – splnené – Dodatok k Zmluve o dielo „Komunitné 

centrum“ 

Uznesenie č. 83/2015 z 05.11.2015 – berie na vedomie – Čerpanie rozpočtu III. Q 2015 

Uznesenie č. 84/2015 z 05.11.2015 – nesplnené – termín splnenia 31.12.2016 na 

vypracovanie nového ÚP 

Uznesenie č. 85/2015 z 05.11.2015 – nesplnené - vybudovaní líniovej stavby na Novej ulici 

 

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

1. Klub seniorov požiadal o zapracovanie a schválenie požiadavky na podporu činnosti 

klubu formou úhrady nákladov na prepravu pri dvoch aktivitách. Požiadavka bola 

posúdená a schválená a zapracovaná do rozpočtu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 



 

Uznesenie č. 86/2015 z 17.12.2015 OcZ schvaľuje podporu Klubu seniorov vo Veľkých 

Bierovciach formou úhrady ich prepravy formou 2 autobusov v roku 2016. 

T: do 31.12.2016. 

2. Občianka Amália Lakotová, ktorá dobrovoľne vykonáva správu obecnej knižnice 

požiadala o finančnú podporu za účelom rozšírenia materiálového vybavenia 

knižnice, konkrétne políc na knihy. Nakoľko sa podarilo zabezpečiť dar veľkého počtu 

kníh, tieto je potrebné katalogizovať a uložiť. Avšak už v minulých rokoch počet políc 

nezodpovedal skutočnej potrebe a bol nedostačujúci. Knihy boli ukladané do 

pivničných priestorov OcÚ. Požiadavka bola posúdená a schválená a zapracovaná do 

rozpočtu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 87/2015 z 17.12.2015 OcZ schvaľuje materiálové dovybavenie obecnej 

knižnice formou zaobstarania políc za účelom jej rozšírenia. 

T: do 31.12.2016. 

 

3. DHZ v zastúpený Ing. Janíkom požiadali o výstroj pre členov DHZ a to kombinézu, 

prilbu a obuv. Nakoľko členovia splnili podmienky – registrácia DHZ, zaplatené 

členské a aj absolvovanie základnej prípravy, o čom predložili doklady, bola ich 

požiadavka schválená. Po predložení cenových ponúk bude zapracovaná do rozpočtu 

obce pre rok 2016 formou zmeny rozpočtu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 88/2015 z 17.12.2015 OcZ schvaľuje požiadavku na kombinézy, obuv a prilby 

pre 5 DHPZ. 

T: do 31.10.2016. 

4. SZCH zastúpený p. Kubalošom požiadal o zapracovanie a schválenie požiadavky na 

podporu činnosti spolku formou úhrady nákladov pri ich aktivitách vo výške 300,00€. 

Požiadavka bola posúdená a schválená a zapracovaná do rozpočtu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 



Uznesenie č. 89/2015 z 17.12.2015 OcZ schvaľuje podporu činnosti spolku formou úhrady 

nákladov pri ich aktivitách vo výške 300,00€. 

T: do 31.12.2016. 

5. ZO CHPH zastúpený p. Hološom a p. Bulkom požiadal o zapracovanie a schválenie 

požiadavky na podporu činnosti spolku formou úhrady nákladov pri ich aktivitách vo 

výške 300,00€. Požiadavka bola posúdená a schválená a zapracovaná do rozpočtu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 90/2015 z 17.12.2015 OcZ schvaľuje podporu činnosti spolku formou úhrady 

nákladov pri ich aktivitách vo výške 300,00€. 

T: do 31.12.2016. 

 

6. Podnikateľka Martina Siváková žiada obec o namontovanie meračov vody, nakoľko 

vodné a stočné je na celú budovu KD spolu. 

Po dôkladnej kontrole možností umiestnenia merača vody pre pohostinstvo BIER PUB 

so špecialistom vodárom, bolo skonštatované, že: 

• vo vodovodnej šachte nie je možné namontovať iný vodomer, nakoľko 

výstupom do budovy je jedna rúra 

• obec má v zariadení 13 vodovodných vývodov (WC, umývadlá a pod.) 

a merače na ne sú nákladné, je lacnejšie namontovať merače na vodovodné 

vývody (výčap a pod) v pohostinstve. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o namontovaní meračov vody na obecnom majetku. 

Schvaľovanie – za:  0  proti:  5  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 91/2015 z 17.12.2015 OcZ neschvaľuje namontovanie meračov vody na 

obecný majetok, a súhlasí s namontovaním meračov na odbery v pohostinstve v KD. 

T: do 31.12.2016. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

1. Podnikateľka Martina Siváková požiadala Obec o predĺženie nájomnej zmluvy 

písomne žiadosťou. Poslanci po rozprave navrhli schváliť NZ na ďalší rok.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 



Uznesenie č. 92/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu s Martinou Sivákovou na nebytové 

priestory.  

T: najneskôr 10 dní od podpísania NZ túto zverejniť 

 

2. Podnikateľ Pavol Fero požiadal Obec o predĺženie nájomnej zmluvy ústnou žiadosťou. 

Poslanci po rozprave navrhli schváliť NZ na ďalší rok. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 93/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu s Pavlom Ferom na nebytové priestory.  

T: najneskôr 10 dní od podpísania NZ túto zverejniť 

 

3. Spoločnosť GASTRO-ROYAL, s.r.o. požiadala Obec o predĺženie nájomnej zmluvy 

ústnou žiadosťou. Poslanci po rozprave navrhli schváliť NZ na ďalší rok. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 94/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu s GASTR0 ROYAL na pozemok.  

T: najneskôr 10 dní od podpísania NZ túto zverejniť 

 

4. Podnikateľ Sandro Prekop požiadal Obec o predĺženie nájomnej zmluvy ústnou 

žiadosťou. Poslanci po rozprave navrhli zmeny v súčasne platnej NZ na ďalší rok tieto 

zapracovať do podmienok. Ide o výmeru, ktorá sa mení z 1406m2 na 1000m2. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 95/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu so Sandrom Prekopom na pozemok 

v zmysle predložených úprav. 

T: najneskôr 10 dní od podpísania NZ túto zverejniť 

 

 



5. Starostka predložila na schválenie Zmluvu o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti 

objektu OCU“ vyplývajúcu z verejného obstarávania a Dodatok k zmluve o dielo 

„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu OCU“ nakoľko bolo potrebné upraviť 

v zmluve platobné podmienky. Dodatok je v súlade s podmienkami súťaže. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 96/2015 z 17.12.2015  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

OCU“ a Dodatok k zmluve o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu OCU“  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

6. Starostka predložila Zmluvu so spoločnosťou Natu-pack ošetrujúcu vzťah vyplývajúci 

zo zákona 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch, kde obec má povinnosť takéhoto 

zmluvného vzťahu. K posudzovaniu bola predložené i zmluvná dokumentácie 

spoločnosti Envi-pack, avšak po právnej a ekonomickej analýze starostka odporúča 

k schváleniu Zmluvu so spoločnosťou Natu-pack. 

Poslanci prečítali stanovisko právnika a ekonómky k obom zmluvám a pristúpili 

k hlasovaniu o oboch predložených zmluvách jednotlivo. 

Schvaľovanie NATUR PACK – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

Schvaľovanie ENVI PACK – za:  0  proti:  5  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 97/2015 z 17.12.2015  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK. Obecné 

zastupiteľstvo neschvaľuje Zmluvu so spoločnosťou ENVI-PACK.  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

7. Starostka predložila Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 

s odpadom č. 550 012 55 týkajúci sa triedeného odpadu.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

 



Uznesenie č. 98/2015 z 17.12.2015  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti 

nakladania s odpadom č. 550 012 55 týkajúci sa triedeného odpadu. 

  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

8. Starostka predložila Zmluvu s PD Trenčianska Turná o dodávkach obedov.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 99/2015 z 17.12.2015  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu s PD Trenčianska Turná o dodávkach obedov.  

 

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

9. Starostka predložila Dodatok č. 1 k Zmluve s PD Trenčianska Turná o prenájme 

poľnohospodárskych pozemkov.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 100/2015 z 17.12.2015  

Obecné zastupitelstvo schvaluje Dodatok č. 1 k Zmluve s PD Trenčianska Turná o prenájme 

poľnohospodárskych pozemkov.  

 

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

ad. 5./ Schvaľovanie finančného rozpočtu 2016 – 2017 - 2018 

 

Starostka v súčinnosti s účtovníčkou obce predložila rozpočet na roky 2016-2018 je 

zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení ďalších zákonov, §9. Bola splnená povinnosť na zostavenie 

viacročného rozpočtu, návrh rozpočtu je zostavený podľa ustanovenej rozpočtovej 

klasifikácie. Rozpočet na rok 2016 až 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bola splnená 

zákonná povinnosť, návrh rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva na 



úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 101/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet 2016-2018 

T: 17.12.2015 

 

ad. 6./ Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2016 

HK obce Mgr. Janíková predložila písomne dňa 01.12.2015 na schválenie do riadneho OcZ 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016. Po jeho prečítaní sa pristúpilo 

k schvaľovaniu.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 102/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016. 

T: 30.06.2016 

 

ad. 7./ Schvaľovanie správy audítora za rok 2014 

Audítorka Mgr. Ďuržová predložila písomne na schválenie do riadneho OcZ Správu audítora 

za rok 2014. Po jej prečítaní sa pristúpilo k schvaľovaniu.  

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 103/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu audítora za rok 2014. 

T: 17.12.2015 

 

ad. 8./ Rôzne 

 

1. Starostka informovala o možnosti vypracovania nového územného plánu, 

alternatívne jeho doplnenia a digitalizáciu z dvoch príspevkov. Starostka požiadala 



poslancov OcZ o súhlas a poverenie vo veci konať a postúpiť všetky kroky k realizácii 

nového alebo doplnenia ÚP obce. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 104/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súhlasí s vypracovaním ÚP a jeho dodatku v digitálnej 

podobe a poveruje starostku obce, aby zabezpečila všetky potrebné náležitosti k jeho 

vypracovaniu. 

T: 31.12.2016 

 

2. Starostka požiadala poslancov, aby intenzívne hľadali mužov na správu cintorína, na 

odbavovanie pohrebov. 

 

3. Starostka v krátkosti informovala o zdravotnom stave hlavnej účtovníčky obce 

a potrebe bezodkladne riešiť jej zastupovanie.  

 

4. Starostka obce požiadala poslanca p. Baca, aby sa zúčastnil na parlamentných 

voľbách v marci 2016 ako zapisovateľ. Poslanec súhlasil. 

 
5. Starostka obce informovala poslancov o pripravenej delimitácii dokladov Urbárskeho 

spoločenstva Veľké Bierovce. Delimitácia prebehne protokolárne v mesiaci január – 1. 

časť, ostatné doklady podľa časových možností najneskôr do 30.06.2016. 

 
6. Poslanec Bulko navrhol zmenu osvetlenia na cintoríne, v časti vonkajšieho 

prestrešenia navrhuje svetlo na senzor pohybu. Poslanci súhlasili a poslanec Bulko 

toto zrealizuje na náklady obce – zakúpenie potrebného osvetlenia. 

 
7. P. Mojžišová, spolumajiteľka nehnuteľnosti na p.č. 191 podala ústnu sťažnosť na 

poškodzovanie NHM v jej vlastníctve. Sťažnosť s vyjadrením obce bude postúpená na 

TVK, a.s. v kópii na zhotoviteľa COMBIN Banská Štiavnica. Jedná sa priehlbinu v ceste, 

z ktorej voda a prach ošpliechavajú na novo vymaľovanú fasádu. O tomto probléme 

boli zástupcovia spoločnosti Combin informovaní už v roku 2014, a opakovane 

v priebehu roka 2015. 



 
8. Poslanec Fabián navrhol na budove bývalej  ZŠ zabezpečiť zvody dažďovej vody 

flexihadicami, aby sa zabránilo ďalšiemu znehodnocovaniu  

 
9. Starostka predložila návrh PHSR. Poslanci sa vyjadrili k obsahu a pristúpili 

k schvaľovaniu. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 105/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR v predloženej verzii. 

T: 31.12.2016 

 
10. Starostka informovala, že stočné bude vrátené občanom, ktorým bolo účtované 

a nebude účtované až do skolaudovania kanalizačného diela. 

 
11. Ing. Janík, DZH VB upozornil na potrebu vyčistenia komínov na HHM OCU VB. 

 
12. Starostka sa zástupcov OTJ spýtala na zmluvu na reklamu na ihrisku (REGAL SYSTEM) 

 
13. Starostka predložila návrh vypracovaný so ZSE na rekonštrukciu elektrickej siete od 

p.č.100 smer DOTON a v priestoroch križovatky v blízkosti OCU a za kostolom. Bližšie 

informácie k projektu budú predložené na zastupiteľstvo po vypracovaní projektovej 

dokumentácie. Rozvodová sústava by mala byť umiestnená v priestore pri 

prečerpávacej stanici v parku obce, na zákrute z hlavnej cesty. Pod stavbou 

rozvodovej sústavy max. 2x2m by mala byť predaná/prenajatá pôda ZSE. 

 
14. Poslanci hlasovali o zámere rekonštrukcie, o umiestnení rozvodovej stanice 

a o predaji, alebo prenájme pôdy pod rozvodnou stanicou. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 106/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rekonštrukcie elektrickej siete, zámer umiestnenia 

rozvodovej stanice a zámer predaja alebo prenájmu pôdy pod rozvodnou stanicou. 

T: priebežne 



 
15. Schválenie úväzku starostky na obdobie od 01.01.2016 do konca volebného obdobia 

do 2018 - Predkladá starostka obce - V obci Veľké Bierovce bol rozsah výkonu funkcie 

starostu obce vždy na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby OcZ 

schválilo úväzok starostky obce Veľké Bierovce od 01.01.2016 do konca volebného 

obdobia 2018. 

Schvaľovanie – za:  5  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 107/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach schvaľuje úväzok starostky obce Veľké 

Bierovce od 01.01.2016 do konca volebného obdobia  do 2018 na plný úväzok. 

 

16. Schválenie úväzku starostky na obdobie od 01.01.2016 podľa predloženého dekrétu 

 

Uznesenie č. 108/2015 z 17.12.2015 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

schvaľuje podľa §5 odst.2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.01.2016 plat starostky 

obce v sume 1.416,00€. 

 

17. Poslanci OCU sa dohodli, že sa zriekajú odmien pre zástupcu starostu a poslancov 

jednotlivo, každý za seba a z ušetrených finančných prostriedkov podporia kultúrno 

spoločensko športový rozvoj obce. Na konci kalendárneho roka bude starostkou obce 

predložená suma ušetrených finančných prostriedkov a poslanci spoločne rozhodnú 

o ich využití. 

 

ad. 9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 04.02.2016 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ.  

Starostka poďakovala poslancom za vykonanú prácu v prospech obce a povzbudila poslancov 

do ďalšej práci v novom roku. 

Starostka všetkým prítomným popriala požehnané Vianočné sviatky. 



 

Prílohy: 

1. NZ Siváková 

2. NZ Fero 

3. NZ GASTRO ROYAL 

4. NZ Prekop 

5. Zmluva o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu OCU“ a Dodatok k zmluve 

o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu OCU“ 

6. Zmluva so spoločnosťou NATUR-PACK.  

7. Zmluva so spoločnosťou ENVI-PACK.  

8. Dodatok č. 2 Marius Pedersen 

9. Zmluva s PD TT o dodávke obedov 

10. Dodatok č. 1 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov 

11. Rozpočet 2016*2017*2018 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016 

13. Správa audítora 

 

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

 

 

 

 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Peter Baco -------------------------------- 

 

 

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

 

 

 

 

 

 




