
Zápisnica 

 

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

21.06.2016 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ. 

 

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

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: zastupujúca riaditeľka MŠ 

 

 Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce  Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených na 

riadnom zasadnutí OcZ. Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala 

uznášania schopnosť. Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila 

poslancov Jozefa Kulicha a Mareka Bulka 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Rozpočtové opatrenie na II./Q 2016  

6. Návrh na úpravu rozpočtu na II.1/2 rok 2016 

7. Záverečný účet r. 2015 

8. HK – plán kontrolnej činnosti a správa  

9. Schvaľovanie VZN o odpadoch 

10. Rôzne 

11. 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. 126/2016 z 09.05.2016 – odročené do 04.07.2016 - žiadosť p. Janča o prenájom 

priestorov. 

Uznesenie č. 127/2016 z 09.05.2016 – nesplnené, nakoľko sa menila poloha, umiestnenie 

a orientácia umiestnením oboch TS EH4 - predaj pozemkov: KÚ Veľké Bierovce PČ 367/1 „C“, 

LV č. 1, 31m2; KÚ Veľké Bierovce PČ 502 „C“, LV č. 1, 13,31m2; KÚ Veľké Bierovce PČ 532/6 

„C“, LV č. 563, 17,49m2; zriadenie vecného bremena a stanovisko k projektovej 

dokumentácii v zmysle priloženej projektovej dokumentácie s výhradou s umiestnením 

oboch TS EH4 

Uznesenie č. 128/2016 z 09.05.2016 – splnené - Dodatok č. 4 k  Zmluve o spolupráci (SSÚ) 

Uznesenie č. 129/2016 z 09.05.2016 – splnené - Zmluva o elektronickej komunikácii  

a poskytovaní iných služieb s Dôverou 

Uznesenie č. 130/2016 z 09.05.2016 - Zmluva o výkone trénerskej funkcie s Romanom 

Kadákom 

Uznesenie č. 131/2016 z 09.05.2016 - nesplnené - zámer vysporiadať pozemky z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa na parcele č. 497, LV č. 563. 

a) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku osloviť užívateľov pôdy vo veci predaja 

pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prednostne kúpnopredajnou 

zmluvou v cene 3,00€/m2 plus príslušenstvo. 

Uznesenie č. 132/2016 z 09.05.2016 – priebežné plnenie - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

predložený Návrh nového stavu a geometrického zamerania – úprava po dohode na SPF. 

Uznesenie č. 133/2016 z 09.05.2016 – splnené – KTK nastavený na BÚ obce  

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

 

1. Dňa 21.06.2016 bola prijatá žiadosť spoločnosti BLASA, s.r.o. p. Blahová o prenájom 

priestorov v KD za účelom vytvorenia prevádzky pohostinstva. Nakoľko bola žiadosť 

podaná v deň zastupiteľstva a poslanci nemali možnosť sa oboznámiť 

s podnikateľským zámerom, starostka navrhla odročiť žiadosť na najbližšie 

zastupiteľstvo s prísľubom, že bude zvolané v čo najkratšom možnom čase s ohľadom 



na pracovnú vyťaženosť poslancov, najneskôr však do 2 týždňov. S týmto žiadateľka 

súhlasila. Poslanci hlasovali o odrečení: 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 134/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie žiadosti spoločnosti BLASA, s.r.o. do najbližšieho 

zastupiteľstva 04.07.2016. 

T: 04.07.2016. 

 

2. P. Sandro Prekop predložil žiadosť o prenájom priestorov – na parcele 509 s približnou 

výmerou 1000m2 ako náhrada za doposiaľ prenajaté priestory, nakoľko dvor chce obec 

využívať ako zberné miesto. 

 

Starostka informovala poslancov, že žiadosť je predložené ešte v máji a že dala 

geodetovi vytýčiť hranice parcely, aby sa poslanci vedeli presne vyjadriť k takejto 

možnosti. Odporučila poslancom, aby sa na parcelu išli pozrieť. O žiadosti sa 

diskutovalo avšak keďže žiadateľ nebol prítomný a nemohol odpovedať na otázky 

poslancov, táto žiadosť sa odročila na najbližšie zastupiteľstvo, kam bude pozvaný 

žiadateľ opäť. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 135/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie žiadosti občana Prekopa, do najbližšieho 

zastupiteľstva 04.07.2016. 

T: 04.07.2016. 

3. P. Jana Špačková, Kostolná – Záriečie predložila podanie – Odpratanie  a vyčistenie 

pozemku od skládky odpadov – prehodnotenie stanoviska. 

Starostka pripomenula info zo zastupiteľstiev z r. 2015, že sa jej nepodarilo napriek 

opakovaným prísľubom docieliť podpísanie nájomnej zmluvy s p. Jaššom a tak 

legalizovať prevádzku kompostovej jamy. Objasnila, že kompostová jama bola vo 

vlastníctve PD Trenčianska Turná a pp zámenou pozemkov sa stal p. Jaššo a jeho 2 

sestry spoluvlastníkmi parcely, kde je čiastočne umiestnená kompostová jama. Na jej 



využívanie bol súhlas PD Tr. Turná a po zmene vlastníckych práv žiadny so starostov 

tento užívací vzťah nelegalizoval, alebo neboli o tomto dohľadané záznamy. Ani 

oslovený spoluvlastník nepredložil písomnú dohodu, len spomenul ústnu dohodu 

o takom využívaní jamy. Čiastočne kompostová jama leží na parcele v spoluvlastníctve 

rodiny Ondráškovcov.  

Starostka súčasných spoluvlastníkov, ktorí žiadajú o vypratanie jamy požiadala 

o stretnutie na OCU, ktorého sa zúčastnili a záverom sa dohodli na tom, že 

jednoznačne žiadajú o jej vypratanie úplné, nakoľko chcú pozemky využiť ako budúce 

stavebné. Prebrala možnosť zámeny pozemkov za iné alebo iné možnosti riešenia. 

Po diskusii poslanci poverili starostku, aby preverila možnosti vypratania jamy 

u podnikateľských subjektov. 

Občan Bulko navrhol, aby obec vybudovala novú jamu, avšak po diskusii už nikto 

z prítomných nenavrhol kde by táto mohla byť. 

Tak isto sa diskutovalo o čiernych skládkach v okolí Váhu a v okolí obce, v širšom 

extraviláne. Tieto skládky predsa ale boli aj keď obec jamu mala. 

  

4. P. Betáková predložila žiadosť o odkup časti pozemku za účelom rozšírenia vjazdu na 

jej pozemok. Starostka predložila poslancom návrh geometrického plánu a títo 

súhlasili so zaradením jej žiadosti k ostatným vypratúvaným pozemkom, nakoľko sa 

jedná o tú istú parcelu č.497, v ktorej veci už bolo začaté konanie. Jedná sa o celkovo  

8m2 a poslanci hlasovali o predaji p. Betákovej v zmysle predloženej žiadosti. O tejto 

veci aj bez písomnej žiadosti už zastupiteľstvo jednalo 09.05.2016, nakoľko sa p. 

Betáková vyjadrila o záujme odpredaja opakovane  ústne. 

 

5. ZŠ Jána Lipského predložila žiadosť o finančný príspevok 300,00€. Starostka upozornila 

poslancov, že takáto položka nie je v rozpočte a je potreba ho upraviť rozpočtovým 

opatrením a že žiakov v povinnej školskej dochádzke má obec aj v mnohých iných 

školách. Po diskusii poslanci hlasovali. 

Schvaľovanie  - Za:   0    proti:   5    zdržal sa:   0 

 

Poslanec Fabián predložil návrh upraviť výšku príspevku a upraviť rozpočet na túto 

položku vo výške 100,00€.  



Schvaľovanie  - Za:   4    proti:   0   zdržal sa:   1 (Baco) 

 

Uznesenie č. 136/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre ZŠ Lipského Tr. Stankovce vo výške 

100,00€ 

T: ASAP 

 

6. P. Marek Oravec predložil žiadosť o výrub ovocného stromu slivka na cintoríne, 

nakoľko mu zavadzia na pozemku, poškodzuje plot a má chorobu šárku, ktorá ohrozuje 

jeho stromy. 

Nakoľko výrub je obmedzený  na vegetačný kľud a žiadateľ nesúhlasí, aby sa čkalo 

s výrubom až na vegetačný kľud, starostka navrhla poslancom, aby sa prešli na miestny 

cintorín, posúdili vec na mieste a prípadne pozreli aj ostatné kríky a stromy popri plote. 

Po dohode s poslancami sa priebežne vec dorieši. Nie je potrebné vec prejedávať na 

ďalšom OcZ, aj keď žiadosť je adresovaná poslancom OcZ. 

 

7. Starostka obce požiadala poslancov o schválenie prevodu finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vedeného na osobitnom účte na bežný účet, za účelom 

financovania rekonštrukcie kuchyne a umyvárne v ŠJ v MŠ Veľké Bierovce. 

Takéto využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu zodpovedá rozpočtovým 

pravidlám, účelu povolenému pri čerpaní rezervného fondu a súvisiacim pravidlám. 

Obec disponuje s takýmto voľným zdrojom.  

 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0   zdržal sa:   0  

 

Uznesenie č. 137/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z RF (rezervného fondu) vo 

výške 12.000,00€ za účelom financovania rekonštrukcie ŠJ v MŠ (školskej jedálne – kuchyňa 

výdaj umyvárka, príprava) v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach. 

T: ASAP 

 

 



ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

 

1. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. predložila Dodatok č. 3. k Zmluve o poskytnutí  

služieb v oblasti nakladania s odpadom č. 55001255.  

Nakoľko pôvodné zmluvy sú z r. 2005 a dodatky sú neprehľadné a aj Zákon o odpadoch 

sa menil a mnohé odvolávky v zmluve a dodatkoch sú neaktuálne, starostka obce 

požiadala na stretnutí so zástupcom spoločnosti o vypracovanie novej zmluvnej 

dokumentácie s úplnou aktualizáciou aj cien s konverziou SKK/€ a pod. formou 

Dodatku. 

Starostka navrhla dodatok neschvaľovať, a odročiť do doby predloženia komplexného 

dodatku. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 138/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie dodatku č. 3 do predloženia komplexného 

dodatku spoločnosťou Marius Petersen.  

T:10/2016 

 

2. Spoločnosť Západoslovenská distribučná zastúpená Ing. Smoradom predložila 

opätovne na schválenie PD k územnému a stavebnému konaniu vo veci výmeny 

a doplnenia NN s príslušenstvom a to podľa požiadaviek obce. Po preštudovaní PD 

a miest dotknutých dielom osobnou prehliadkou v dedine sa začala diskusia poslancov 

a opäť preložili umiestnenie trafostanice podľa nákresu. K hlasovaniu teda nedošlo 

a toto sa uskutoční až po zmene umiestnenia trafostanice podľa požiadaviek 

poslancov.  

 

Starostka predložila návrh na zrušenie Uznesenie č. 127/2016 z 09.05.2016 a to 

z dôvodu, že sa menilo miesto umiestnenia TS EH4 a teda aj čísla dotknutých parciel. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 139/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 127/2016 z 09.05.2016.                              T:ASAP 



3. Spoločnosť EUROFREE, s.r.o. predložila po dlhších rokovaniach 2015/2016 Zmluvu 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na zriadenie inžinierskych sietí, ktoré 

majú byť uložené do zeme pod účelovou komunikáciou vo výlučnom vlastníctve obce. 

Starostka opäť zopakovala, že: 

 nakoľko sa jedná o dodatočné pripojenie na kanál a vodovod, nie je možné ho 

zrealizovať v rámci diela budovaného v obci v spolupráci s TVK, a.s., toto mali 

riešiť stavebníci s predchádzajúcim vedením obce 

 obec nemá žiadne parcely vedúce k tejto IVB a náklady musí znášať skupina 

stavebníkov 

 nie je možné poskytnúť parcely potrebné na výstavbu bezodplatne 

 obec nechce prevziať od zhotoviteľa siete do vlastníctva a prevziať 

zodpovednosť za kvalitu diela a kvalitu zvlášť pitnej vody a ku tomuto starostka 

niekoľkokrát absolvovala stretnutie na TVK, a.s. a ostatných správcoch sietí 

 obec trvá na priamom vklade zhotoviteľa mimo o aktivít a záväzkov obce na 

OcZ sa vyjadrili jednotlivo majitelia IVB ale zhotoviteľ nebol prítomný 

a poslanci dávali otázky, na ktoré nevedeli vlastníci odpovedať a mali byť 

smerované na zhotoviteľa. Po dlhšej diskusii sa pristúpilo k schvaľovaniu 

o odročení podania: 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 140/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na zriadenie inžinierskych sietí. 

T: najbližšie  zastupiteľstvo 

 

 

4. Spoločnosť UNION, poisťovňa a obec uzatvorili zmluvu o elektronickej komunikácii. 

 

Uznesenie č. 141/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o elektronickej komunikácii s UNION. 

T: ASAP 

 



ad. 5./ Rozpočtové opatrenie na II./Q 2016  

 

Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2016, kde sa rozpočet upravil len 

v jednotlivých kapitolách a o menšie sumy, kapitoly ostali v súlade so schváleným rozpočtom, 

viď príloha. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 142/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie na II./Q                               T: 21.06.2016. 

 

 

ad. 6./ Návrh na úpravu rozpočtu na II.1/2 rok 2016  

 

Starostka obce predložila Návrh na úpravu rozpočtu na II.1/2 rok 2016 a to na strane príjmov 

o predaj pozemkov s plánovaným výnosom cca 8.850,00 € viď príloha. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 143/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na úpravu rozpočtu na II.1/2 rok 2016. 

 T: 21.06.2016. 

 

ad. 7./ Záverečný účet za r. 2015 

 

Starostka obce predložila poslancom a HK záverečný účet obce za rok 2015. Obec v tomto 

roku hospodárila s prebytkom 43.779,97€. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 144/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet za r. 2015 s prebytkom 43.779,97€. 

  T: ASAP 

 

 



ad. 8./ Správa HK a plán kontrolnej činnosti HK 

 

1. Mgr. Lýdia Janíková HK obce predložila poslancom správu z vykonanej kontroly. Z tejto 

vyplýva, že obec nemá smernicu na inventarizáciu, že túto v r. 2015 nevykonala 

a nepredložila. 

Starostka argumentovala, že sa nedohľadala inventúr predchádzajúcich a teda nemala 

z čoho vychádzať a hlavne argumentovala tým, že v novembri zo dňa na deň odišla na 

PN hlavná účtovníčka a starostka na seba prebrala účtovnú agendu a na inventúry jej 

nezostal čas.  

Starostka poukázala na skutočnosť, že inventarizačné označovanie DHM je vykonané, 

spísaný je v exl tabuľke a tieto podklady sú pripravené za všetky útvary obce, mimo 

MŠ, kde je zodpovedná ua inventúru riaditeľka MŠ a tiež v TJ SPP Opatovce Veľké 

Bierovce, kde starostka nemá prístup. Starostka vyjadrila prísľub, že za r. 2016 bude 

vykonaná  inventúra riadne. 

Starostka predložila inventúru z MŠ mimoriadnu, vypracovanú pri odchode riaditeľky 

MŠ a HK konštatovala, že nie je správne vypracovaná a že starostka má zabezpečiť 

nápravu.  

2. HK predložila a plán kontrolnej činnosti HK k schvaľovaniu. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 145/2016 z 21.06.2016 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK a zaväzuje sa doplniť smernicu 

k inventarizácii hnuteľného majetku obce v zmysle zákona k 31.12.2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK 

  T: 31.12.2016. 

 

ad. 9./ Schvaľovanie VZN o odpadoch 

 

Starostka obce predložila na schvaľovanie dlho diskutované VZN o odpadoch, ktoré bolo 

zverejnené na webovom sídle obce v časti úradná tabuľa a na výveske obce. Viď príloha. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 



Uznesenie č. 146/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o odpadoch v zverejnenom znení. 

  T: ASAP 

 

ad. 10./ Rôzne 

 

1. Starostka predložila návrh na zrušenie uznesenia č. 131/2016 z 09.05.2016 kde ocZ 

schválilo zámer vysporiadať pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa na parcele 

č. 497, LV č. 563 a kde Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku osloviť užívateľov 

pôdy vo veci predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prednostne 

kúpnopredajnou zmluvou v cene 3,00€/m2 plus príslušenstvo. Nakoľko predaj je 

podmienený v zmysle zásad nakladania s obecným majetkom a súvisiacimi predpismi 

podmienený Znaleckým posúdením.  

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 147/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 131/2016 zo dňa 09.05.2016. 

T: okamžitá platnosť 

 

2. Starostka oznámila poslancom, že ak by sa občania zaujímali, treba im povedať, že 

obec stále poskytuj pomoc pri vybavení pripojenia na kanalizáciu. 

3. Starostka HK a poslancom predložila správu o inventarizácii majetku TVK, a.s. v obci 

Veľké Bierovce, o valnej hromade a poskytla z tejto písomný materiál, taktiež 

pripomenula potrebu spísať vady a nedostatky na cestách, kým plynie reklamačná 

lehota. 

4. Starostka oznámila poslancom počty detí v MŠ: 

 Na š.r. 2016/20017 je povolený počet miest 39 – toto je nezmenený stav 

 Počet predškolákov, končiacich v š.r. 2015/2016 je 16 

 Predpokladaný počet predškolákov v š.r. 2016/2017 bude 6 

  Deň ukončenia prevádzky 22.07.2016, začiatok prevádzky 05.09.2016 

Starostka oznámila poslancom, že na zastupovanie boli prijaté 2 učiteľky do MŠ 



5. Starostka oznámila poslancom, že číslo 032/ 64 96 330 je prednostné číslo, používa sa 

v krízových situáciách, keď nefungujú bežné linky. Ide o platenú službu Slovak 

Telekom, o túto sumu sa povýši mesačný poplatok. K tomuto je vypracovaný 

dodatok. 

 

Uznesenie č. 148/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dodatok so spoločnosťou Telekom, viď príloha. 

T: ASAP 

 

6. Starostka oznámila poslancom, že aj keď nebola ešte prijatá dotácia od obce Opatovce, 

uhradila fa na dresy pre deti futbalového oddielu. Dotácia je vo výške 300,00€ 

z Opatoviec a príspevok obce vo výške 320,80. Celková výška fa je 620,80€. Zakúpilo sa 

16 dresov. A na otázku, koľko je detí z Bieroviec a koľko z iných obcí vo futbalovom 

oddiele starostka nedostala odpoveď. 

7. DHZ predložil výročnú správu a oznámil, že 7 členov potrebuje montérky. 

8. Občan Bulko ponúkol, že preverí výhodnosť uzatvorených poistiek každoročne pred 

výročím.  

9. Poslanec Baco upozornil na zväčšujúcu sa kaluž pred domom č. 213. Starostka 

oznámila, že táto bola opakovane zaradená do protokolov preberacích, reklamačných 

a pod., a že ju opäť zaradí do pripravovanej reklamácie. 

10. Starostka pripomenula potrebu doriešiť kúpu káry pre obec. 

11. Starostka informovala poslancov, že opätovne pripomenula p. Prekopovi, aby upravil 

plochu pre zberné miesto v zmysle nájomnej zmluvy, aby sa aj poslanci s ním spojili 

a žiadali o úpravu plochy a odstránenie jeho štrkového materiálu. možnosť posúdenia 

alternatívy, že by sa ponúkla náhradná parcela pre skladovanie štrkových materiálov, 

viac mimo obce sa presunulo na ďalšie zastupiteľstvá, nakoľko p. Prekop nebol 

prítomný. 

12. Starostka upozornila poslancov, že sa opakuje problém pri zverejňovaní dokumentov 

a ak potrebujú, budú im zaslané do mailov, nie však paušálne, ale na dožiadanie. 

13. Starostka oznámila poslancom, že budova bývalej ZŠ bola definitívne odpojená od 

všetkých inžinierskych sietí z dôvodu predpokladaných čiernych odberov alebo 

poruchových únikov. 



14. Starostka navrhla p. Ďuržovú na spracovanie obecného auditu. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 149/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítorku p. Ďuržovú pre rok 2015. 

T: do 31.12.2016 

 

15. Starostka navrhla schvaľovanie poverenia starostky na realizáciu potrebných krokov k 

zámeru rekonštrukcia „Novej cesty“ v rozsahu: 

a) geodetického zamerania telesa cesty, chodníkov a pod. vrátane výškopisov 

b) realizovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu k projektu 

rekonštrukcie 

c) zabezpečenie zhotovenia PD v rozsahu podkladov pre stavebné povolenie 

a realizácie 

d) požiadanie o stavebné povolenie a jeho vydanie  

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 150/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poverenia starostky na realizáciu potrebných krokov k 

zámeru rekonštrukcia „Novej cesty“ v rozsahu: 

e) geodetického zamerania telesa cesty, chodníkov a pod. vrátane výškopisov 

f) realizovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu k projektu 

rekonštrukcie 

g) zabezpečenie zhotovenia PD v rozsahu podkladov pre stavebné povolenie 

a realizácie 

h) požiadanie o stavebné povolenie a jeho vydanie  

T: do 31.12.2016 

 

16. Starostka poďakovala všetkým, čo sa podieľali na príprave a realizácii MDD v obci 

počas jej neprítomnosti. 

17. Starostka informovala zastupiteľstvo, že stavebné povolenie na rekonštrukciu bývalej 

budovy ZŠ nie je stále vydané. 



18. Zástupca starostky J. Kulich navrhol vypracovať VZN so zónami a intervalmi rozlohy na 

ktoré sa bude vzťahovať predaj/odkup  v rámci vysporiadania pozemkov vo vlastníctve 

obce a v užívaní iných FO alebo PO a pod. starostka navrhla poradiť sa v obciach, kde 

podobné VZN majú a vysporiadávaním prešli v blízkej minulosti. 

19. V MŠ je plánovaná rekonštrukcia ŠJ v rozsahu úplná rekonštrukcia sietí voda, odpad, 

plyn a elektriky v oboch miestnostiach ŠJ a kompletné prekachličkovanie, 

predláždenie, stierkovanie maľovanie, výmena všetkých spotrebičov mimo umývačky 

– funkčná a zariadenia. Starostka požiadala poslancov o názor, aby bola MŠ zavretá už 

júla nakoľko má obavy, že sa rekonštrukcia nestihne s ohľadom na to, že ide o rôzne 

druhy remesiel a teda aj majstrov a toto zosúladiť v plnej stavebnej sezóne je náročné. 

Poslanci dôrazne odmietli toto, nakoľko vedia, že rodičia nemajú zabezpečené 

opatrovanie detí. Starostka pripomenula, že sa môže stať, ako to vídame v TV vždy 

v septembri, že sa MŠ neotvorí ak sa práce nestihnú. 

20. Poslanec M. Bulko navrhol z odmien poslancov, ktorých s vzdali na začiatku funkčného 

obdobia, že by sa mohli v hodnote max. 1.000,00€ zakúpiť húpačky pre deti za KD, 

starosta informovala, koľko získala na tento účel sponzorských peňazí. Plánovaná 

realizácia je do 01.07.2016. 

21. Poslanec M. Fabián odporučil starostke naštudovať si stavebné povolenie p. P. Bulka 

vydané za starostu Ing. Mazáňa. 

22. Starostka predložila návrh na zvýšenie dojednanej odmeny pre právne služby z 50,00€ 

na 100,00€ mesačne, s ohľadom na počet schvaľovaných zmlúv a VZD a rôznych 

obstarávaní. Prebehlo schvaľovanie dodatku o výške odmeny. 

Schvaľovanie  - Za:   5    proti:   0    zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č. 151/2016 z 21.06.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb. 

T: ASAP 

 

23. Poslanec B. Ondrášek požiadal starostku o ceny do tomboly na Jánske ohne. Starostka 

ceny prisľúbila. 

24. Občan L. Vaňko požiadal o jednu cenu na Anna bál poriadaný DHZ v Opatovciach. 

 



ad. 11./ Záver 

 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 04.07.2016 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ.  

 

 

Prílohy: 

1. Západoslovenská energetická - technická dokumentácia k územnému a stavebnému 

povoleniu a zmluvná dokumentácia 

2. Zmluva o budúcej zmluve o zriedení vecného bremena so spoločnosťou 

EUROFREEUNION, s.r.o. 

3. Zmluva o elektronickej komunikácii UNION 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/ 2016 

5. Návrh na úpravu rozpočtu  

6. Záverečný účet obce r. 2015 

7. Správa HK  

8. Plán kontrolnej činnosti HK 

9. VZN o odpadoch 

10. Slovak Telekom, Zmluva o prednostnom telefónnom čísle 

11. Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 

 

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jozef Kulich  --------------------------------  

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


