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Zápisnica 

 

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

24.01.2019 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadače. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: ---  

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce, ktorá privítala prítomných poslancov a zúčastnených na riadnom zasadnutí OcZ. Na  

základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci). 

Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov R. Kadák a P. Baco. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schvaľovanie predložených žiadostí 

4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

5. DHZ 

6. Rôzne 

7. Záver 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. O doplnenie programu nikto nepožiadal. 

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 a 

konštatovala, že: 
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Uznesenie č. 9/2018 z 11.12.2018 – splnené - žiadosti o financovanie z rozpočtu obce pre 

MŠ, ZOCHPH o príspevok vo výške 600,00€ pre rok 2019 na podporu činnosti klubu, ZOSZCH 

o príspevok vo výške 500,00 pre rok 2019 na podporu činnosti klubu, Klubu Seniorov vo 

výške 1.000,00 pre rok 2019, dotáciu vo výške 10.000,00€ pre rok 2019 pre OTJ 

 Nesplnené, nakoľko fa je vystavená na iný subjekt ako obec, je zaplatená a nie je 

možné ju zaradiť podľa rozp. pravidiel do uto obce. Futbalovému klub Telovýchovná 

jednota Veľké Bierovce – Opatovce žiadal vo výške 716,-€ na LED osvetlenie hracej 

plochy. Fa nie je možné ani zaradiť do dotácie z rozpočtu, nakoľko túto klub už 

vyčerpal. 

Uznesenie č. 10/2018 z 11.12.2018 – splnené - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOCHPH, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké 

Bierovce uzatvorenú zo ZOSZCH, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké 

Bierovce uzatvorenú zo Klub Seniorov Veľké Bierovce, Zmluva o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú z Futbalovým klubom Telovýchovná jednota 

Veľké Bierovce – Opatovce, Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so 

spoločnosťou Pavol FERO – LIFE, s.r.o. IČO: 14 046 423, Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo 

dňa 18.12.2015 so spoločnosťou GASTRO-ROYAL, IČO: 36 771 830 

Uznesenie č. 11/2018 z 11.12.2018 – v priebežnom plnení - Plán zasadnutí OCZ 

Uznesenie č. 12/2018 z 11.12.2018 – charakter berie na vedomie - stav dlhovej služby obce 

Uznesenie č. 14/2018 z 11.12.2018 – splnené - Rozpočtové opatrenie č. 3 tak ako bolo 

predložené OCZ a Rozpočet na rok 2019 tak ako bol zverejnený v návrhu rozpočtu 

Uznesenie č. 15/2018 z 11.12.2018 – charakteru berie na vedomie  - rozpočet pre roky 2019-

2021 tak ako bol zverejnený v návrhu 

Uznesenie č. 16/2018 z 11.12.2018 – charakteru berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 2019 

Uznesenie č. 17/2018 z 11.12.2018 – v priebežnom plnení - Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky pre 1. ½ rok 2019 

Uznesenie č. 18/2018 z 11.12.2018 – splnené - VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

Uznesenie č. 19/2018 z 11.12.2018 – splnené - príloha k VZN určujúceho postup, podmienky 

a poplatky pri poskytovaní soc. služieb a to dotáciu na stravu 0,40 eurocenta na jeden obed 
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Uznesenie č. 20/2018 z 11.12.2018 – splnené - zmena prílohy k VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 21/2018 z 11.12.2018 – splnené – je pripravené rozhodnutie v súlade so 

zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov s určením mesačného platu starostky vo 

výške 1746,00€ a schválenú odmenu  starostky vo výške 40%. 

Uznesenie č. 22/2018 z 11.12.2018 – nesplnené, v plnení - poverenie starostky, aby prizvala 

na najbližšie OCZ všetkých členom DHZ za účelom doriešenia súčasného stavu a v tomto 

zmysle informovala aj nadriadený orgán pri výkone kontroly odstránenia nedostatkov s tým, 

že 15 dňovú lehotu v tomto prípade nie je možné dodržať. 

 

ad. 3./ Schvaľovanie predložených žiadostí 

Predseda poľovnej organizácie požiadal Obec Veľké Bierovce o prenájom poľovných 

pozemkov v celkovej výmere 395 777m2 v katastri Veľké Bierovce z dôvodu zániku nájomnej 

zmluvy PZ Lipníky k 19.03.2019. 

Starostka poslancom oznámila, že napriek usporiadanej registratúre, ktorú na obci 

s pracovníčkami vykonala nemá vedomosť o takejto nájomnej zmluve. 

Poslanci o veci diskutovali a poverili starostku preveriť existenciu nájomnej zmluvy a tiež 

požiadať žiadateľa o presnú identifikáciu parciel, ktoré budú predmetom nájmu v rozsahu 

súpisu parciel s ich vyznačením na katastrálnej mape zrozumiteľným spôsobom. Zároveň má 

starostka zabezpečiť návrh nájomnej zmluvy. Poslanci odmietli hlasovať o žiadosti. 

Uznesenie č. 23/2019 z 24.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku preverením existencie nájomnej zmluvy PZ 

Lipníky a ukladá starostke zabezpečiť do žiadateľa presnú identifikáciu parciel, ktoré budú 

predmetom nájmu v rozsahu súpisu parciel s ich vyznačením na katastrálnej mape 

a zabezpečiť návrh nájomnej zmluvy.  

 

ad. 4. /Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

Slovenská správa ciest, IČO: 003328 predkladá Zmluvu o odkúpení časti pozemku č. 6453/KZ-

2019, vymedzené GP č. 36315583-054-2018 a to: 
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 P.č. 815, re. KNE o pôvodnej výmere 3340m2, char. „ostatná plocha“, vedenej na LV č. 

1 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 1m2, novovytvorená parcela 371/6 charakteru 

„trvalý trávnatý porast“ 

 P.č. 10849, re. KNE o pôvodnej výmere 10127m2, char. „trvalý trávnatý porast“, 

vedenej na LV č. 563 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 19m2, novovytvorená 

parcela 463/3 charakteru „ostatná plocha“ 

 P.č. 10849, re. KNE o pôvodnej výmere 10127m2, char. „trvalý trávnatý porast“, 

vedenej na LV č. 563 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 3m2, novovytvorená parcela 

463/4 charakteru „ostatná plocha“.  

Cena za m2 bola stanovená na 17,04€/m2 ZP č. 184/2018. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 24/2019 z 24.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre žiadateľa Slovenská správa ciest, IČO: 003328 Zmluvu 

o odkúpení časti pozemku č. 6453/KZ-2019, vymedzené GP č. 36315583-054-2018 a to: 

 P.č. 815, re. KNE o pôvodnej výmere 3340m2, char. „ostatná plocha“, vedenej na LV 

č. 1 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 1m2, novovytvorená parcela 371/6 

charakteru „trvalý trávnatý porast“ 

 P.č. 10849, re. KNE o pôvodnej výmere 10127m2, char. „trvalý trávnatý porast“, 

vedenej na LV č. 563 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 19m2, novovytvorená 

parcela 463/3 charakteru „ostatná plocha“ 

 P.č. 10849, re. KNE o pôvodnej výmere 10127m2, char. „trvalý trávnatý porast“, 

vedenej na LV č. 563 s podielom 1/1, nadobúdaná výmera 3m2, novovytvorená 

parcela 463/4 charakteru „ostatná plocha“. 

 

Usmernenie pre občanov Veľkých Bieroviec: 

SSC zaslala KPZ aj občanom, dotknutých vlastníctvom pozemkov diela 1/9. Dôvodom je 

vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom a bezprostredne príslušných častí pozemkov 

za účelom riešenia stavebného povolenia k predmetnej stavbe – líniová stavby Cesta 1/9 

Chocholná – Mníchová Lehota, km 113,568-120,988. 
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Občania v lehote 15 dní odo dňa doručenia ZD majú povinnosť podpísať ZD v troch 

vyhoveniach dať túto overiť (podpisy, nie celú zmluvu) a zaslať na SSC. Obec občanom 

poskytne súčinnosť pri overovaní a zaslaní ZD. O cene za výkup nie je možné vyjednávať, 

nakoľko bola stanovená ZP. V prípade úplného nesúhlasu alebo nedodržania lehoty má 

možnosť SSC predmetné pozemky vyvlastniť. V záujme urýchlenia stavebného konania a tiež 

realizácie tejto cesty obec odporúča občanom vec bezodkladne riešiť. Pre potreby občanov je 

celá dokumentácia vrátane ZP na obecnom úrade.  

ad. 5./ DHZ 

Starostka obce predstavila prítomným p. Ďuráčiho, pracovníka BOZP a koordinátora DHZ, 

ktorý zhrnul podmienky vzniku DHZ obce, povinnosti členov DHZ obce, povinnosti obce nad 

500 obyvateľov, kam spadá aj naša obec, zhrnul stanovisko kontrolného orgánu a vyslovil 

odporúčanie poslancom OCZ a starostke, čo zo svojej kompetencie musia a môžu vykonať: 

 Osloviť stávajúcich členov DHZ, či majú záujem naďalej byť aktívny v DHZ 

 Doplniť DHZ obce o nových členov, ktorí budú zdieľať myšlienku dobrovoľníctva, 

nasadenia, ochoty na úkor vlastného času 

 Založiť DHZ obce, menovať jeho veliteľa, strojníka, členov a tď podľa materiálov, ktoré 

dal k dispozícii 

 Zabezpečiť preškolenie stávajúcich členov a zaškolenie nových členov DHZ podľa ich 

zaradenia 

 Zabezpečiť postupné vybavenie materiálovým prostriedkami DHZ obce 

 Zabezpečiť zapojenie sa do čerpania prípadných dotácií 

 Zabezpečiť stávajúcu, prípadne novú techniku a tiež priestory v KD na účel činnosti 

DHZ obce atď. 

Následne sa vyjadril Ing. Janík – že starostka nechcela platiť za obuv a inú výstroj, že sa háda 

a nespolupracuje, že nie je ochotná financovať DZH a podporovať jeho činnosť. Že členovia 

opravili auto, urobili inventúry ale nemá kópie, aj schôdze že urobili aj všetko, čo bolo treba. 

Starostka a poslanci sa pýtali, akú činnosť zbor vykonáva, či chodia hašiči na cvičenia a na 

zásahy, prečo sú zaradený v „D“ kategórii, na čo využívali techniku a priestory garáže. 

Zastupiteľstvo nedostalo konkrétne odpovede. Starostka poukázala na rozpor informácií, keď, 

Ing. Janík raz konštatoval, že zbor financoval on zo súkromných finančných prostriedkov 

a druhýkrát tvrdil, že si museli hasiči zarábať „na akciách“. Poslanci pripomenuli Ing. Janíkovi, 
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že cieľom DHZ je prevencia a zásahy. Že o zásahoch poslanci nevedia o žiadnych a prevenciu 

za nich vykonali poslanci, ku ktorým sa následne pripojili aj preškolení dvaja hasiči. 

Poslanci navrhli, aby sa starostka obrátila na členov DHZ s tým, či chcú pokračovať v činnosti 

a zbor sa doplnila o nových členov, ktorých treba osloviť. 

Poslanci tiež poverili starostku, aby pripravila súpis dokladov, majetku a pod. ktoré boli 

v užívaní hasičov. Starostka požiadala Ing. Janíka, aby vrátil kľúče od auta, od priestorov, 

doklady ihneď, na úrad, voči čomu sa Ing. Janík dôrazne ohradil. Starostka požiadala 

poslancov, aby si v termíne, ktorý stanovil Ing. Janík – v pondelok 28/1/2019 o 17,00 hod – 

prešli majetok a dokumentáciu. Nakoľko starostka nechce prehlbovať konflikt, požiadala 

poslancov, a hasičov, aby to vykonali bez jej prítomnosti. Účasť prisľúbili poslanci – Vanko, 

Kadák, Mojžišová, Baco a hasič Mojžiš. 

V zasadnutí OCZ sa bude pokračovať vo štvrtok – 31/01/2019 o 18,00 hod. – čo by mal byť 

dostatočný čas na kontrolu stavu majetku a tiež na zistenie, ktorí členovia budú činnosť 

hasičov vykonávať.  

 

ad. 6./ Rôzne 

1. Starostka informovala o priebehu príprav na opravu vodovodnej prípojky pitnej vody 

pre šatne OTJ.  

2. Starostka odkomunikovala poslancom možnosť dostávať zo zmos-u užitočné info, 

podmienkou je sprístupniť mailové adresy jednotlivých poslancov. 

3. Starostka obce požiadala poslancov OCZ o súhlas s preplatením dovolenky ku dňu 

skončenia jej predchádzajúceho mandátu. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 25/2019 z 24.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie dovolenky ku dňu skončenia 

predchádzajúceho mandátu starostky. 

 

4. Starostka obce ozrejmila poslancom problém s vyvážaním odpadov, za jedno KO a za 

druhé SEP. Rozpis vývozov KO určuje vývozná spoločnosť Marius Pedersen, a.s. ak teda 

oznámia, že vyvezú, napr. počas sviatkov a potom nevyvezú, obec na to nemá žiadny 
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vplyv. Čo sa týka vývozu SEP, kalendár vývozov separovaného odpadu (plast, sklo, 

papier, kovy a VKM - tetrapack) nie je zatiaľ zverejnený z dôvodu, že jednanie medzi 

OZV NATURPACK, (ktorá rozhoduje o počte vývozov, o počte a objeme nádob na zber) 

a spoločnosťou Marius Pedersen (ktorá vývozy realizuje) nie je ukončené. Vyváža sa na 

urgencie individuálne a v provizórnom režime. Tento problém nie je len v našej obci 

ale celoplošne. 

5. Starostka obce oznámila poslancom, že obec – referentky úradu pripravujú Voľby 

prezidenta SR v našej obci. Všetky súnáležitosti budú riadne zverejňované na 

webovom sídle obce v časti „úradná tabuľa“. 

6. Starostka obce informovala poslancov OCZ, že farský úrad poriada v našej obci detský 

farský karneval dňa 09.02.2019 o 15,00 hod. a vyzvala poslancov, aby boli pripravení 

v prípade potreby pomôcť s prípravami.  

7. Starostka obce oznámila poslancom OCZ, že bude v obci 16.02.2019 od rána Obecná 

zabíjačka a požiadala všetkých poslancov o pomoc pri jej realizácii.  

 

ad. 7./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Zároveň oznámila poslancom 

OCZ, že prerušuje zasadnutie a bude v ňom pokračovať 30.01.2019 od 18,00 v zasadačke OCU 

za účelom doriešenia situácie s DHZ obce. Termín pokračovania zasadania zastupiteľstva bol 

určený po dohode so všetkými poslancami. 

 

Prílohy:  

1. Zmluvu o odkúpení časti pozemku č. 6453/KZ-2019, vymedzené GP č. 36315583-054-

2018 pre žiadateľa Slovenská správa ciest, IČO: 003328  

 

Vo Veľkých Bierovciach, 25.01.2019.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

L. Vanko ............................. 

P. Baco ............................... 

 
 


