
Zápisnica 

 

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

25.10.2017 o 16,30 hod. v budove OcÚ. 

 

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Mgr. M. Bulková 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: --- 

 

 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. Písaním 

zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov Milan Fabián, Bystrík 

Ondrášek. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schvaľovanie predložených žiadostí 

4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

5. Projekt Ohrady 

6. Územný plán obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie o programe: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Starostka skonštatovala, že program bol schválený. 

 

 



ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

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

Silvia Masárová. Konštatovala, že: 

 

Uznesenie č. 230/2017 z 12.10.2017 – splnené – zamietnutie žiadosť o kúpu pozemkov v obci 

za účelom vybudovania logistického parku a posunutie kontaktu na príslušný urbár 

Uznesenie č. 231/2017 z 12.10.2017 – splnené – vyplatený príspevok na CVČ pre Biskupstvo 

NR 

Uznesenie č. 232/2017 z 12.10.2017 – splnené - zamietnutie žiadosti o prenájom budovy 

bývalej ZŠ za účelom zriadenia show room-u. 

Uznesenie č. 233/2017 z 12.10.2017 – splnené - Zmluva o odovzdávaní odpadových vôd VK. 

č. 89/2017 so spoločnosťou TVK, a.s., IČO: 36302724 

Uznesenie č. 234/2017 z 12.10.2017 – splnené - plán kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov. 

Uznesenie č. 235/2017 z 12.10.2017 – splnené - úpravu rozpočtu k 12.10.2017, kde sa  

začleňuje RF vo výške 26.850,- do príjmov aj do kapitálových výdavkov obce a použitie 

rezervného fondu vo výške 26.850,- eur na rekonštrukciu OcÚ do konca roka 2017 a použitie 

rezervného fondu na projekt verejného osvetlenia v sume 1.700,- € 

Uznesenie č. 236/2017 z 12.10.2017 – splnené - Audítorská správa za r. 2016 a Výrok 

audítora za r. 2016 a schválenie audítora pre rok 2017 Ing. Ďuržovú  

 

ad. 3. / Schvaľovanie predložených žiadostí 

Klub seniorov predložil žiadosť o financovanie klubu obcou v r. 2018. Táto bola zaradená do 

rozpočtu a ten bol riadne zverejnený a bude schvaľovaný v 12/2017. 

 

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

Starostka predložila poslancom Zmluvu o dielo so spoločnosťou Juraj Gabriš – SIGMA, IČO: 

43990371 vyplývajúcej zo súťaže na obstaranie fasády na budove OcU.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 



 Uznesenie č. 237/2017 z 25.10.2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo so spoločnosťou Juraj Gabriš – SIGMA, IČO: 

43990371 vyplývajúcej zo súťaže na obstaranie fasády na budove OcU. 

 

ad. 5./  Prejednanie projektu OHRADY  

Starostka v súčinnosti s právničkou predložila poslancom kompletný materiál doplnený tak , 

ako bolo dohodnuté na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ. Nakoľko však jeden poslanec 

nebol prítomný na ostatnom zasadaní, poslanci prebrali opätovne postupne podmienky 

predaja verejnou súťažou, kde právnička obce postupne vysvetľovala znova možnosti obce 

a odpovedala poslancovi na tie isté otázky, ktoré sa už preberali, čo bolo prijaté pozitívne, ako 

ďalšia kontrola, nakoľko celé zastupiteľstvo dlhodobo pociťuje veľkú zodpovednosť za tento 

krok = predaj obecného majetku, ktorý je bežný v iných obciach, ale z dlhodobého hľadiska 

v našej obci nerealizovaný. Poslanci pokračovali v diskusii o cene vychádzajúc zo ZP č. 

246/2017 a o súťažných podmienkach, o rozsahu a spôsobe predaja. Táto téma je dlhodobo 

diskutovaná na zasadnutiach OCZ. Starostka opätovne požiadala poslancov, aby našli spoločný 

termín tak, aby sa na hlasovaní o predaji podieľali všetci poslanci, nakoľko bolo skonštatované, 

že nie je vhodné súťažiť počas vianočných sviatkov a aj s ohľadom na dlhšiu neprítomnosť 

starostky koncom roka na pracovisku sa dohodlo, že súťaž začne až v r. 2018, hneď cca 

v polovičke mesiaca január. Do ďalšieho zasadnutia OcZ starostka s právničkou predložia 

kompletný materiál na schvaľovanie tak, ako bolo dohodnuté na prerokovaní. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 Uznesenie č. 238/2017 z 25.10.2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za m2 a to 45€, pre predaj pozemkov z projektu 

Ohrady. 

 

ad. 6./  Územný plán obce  

Starostka informovala poslancov, že opätovne začala konať aj vo veci nového územného 

plánu, k čomu poslanci vyjadrili podporu. K vypracovaniu ÚP bude potrebné preskúmať 

existujúci územný plán  obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce, rozhodnúť o jeho prípadnom 

obstarávaní  a tiež odporučiť starostke obce zabezpečiť obstarávateľa  ÚPN-O. 



HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 Uznesenie č. 239/2017 z 25.10.2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach, ako orgán územného plánovania obce, 

obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Obce 

Veľké Bierovce, v zmysle §17 a §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení 

neskorších predpisov 

A) preskúmalo schválený Územný plán obce Veľké Bierovce, (schválený dňa 16.02.2005, 
uznesením OZ č. 21/2006) a 

B) rozhodlo o obstaraní nového Územného plánu obce Veľké Bierovce. Dôvodom sú 

zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých 

bola navrhnutá koncepcia organizácie územia pôvodného ÚPN-O a potreba zosúladenie 

územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) obce s nadradenou ÚPD, ktorou je Územný plán 

veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien 

a doplnkov č.1 a č.2. 

C) ukladá starostke obce zabezpečiť obstarávateľa  ÚPN-O podľa §2a zákona č. 50/1976 

Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a spracovateľa ÚPN-O podľa §19a 

ods. 2 Stavebného zákona. 

 

ad. 7./ Rôzne 

Starostka informovala poslancov o priebehu opráv na budove v KD. 

ad. 8./ Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ. 

Prílohy:  

1. Zmluva o dielo so spoločnosťou Juraj Gabriš – SIGMA, IČO: 43990371 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 26.10.2017.                        Ing. Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

Milan Fabian _____________________ 

Bystrík Ondrášek __________________ 


