
                                                Výpis uznesení 17.12.2015 

 

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. 

 

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. 

 

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

pre 5 DHPZ. 

T: do 31.10.2016. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 

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 



 

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 

 

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 

 

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 

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 

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 

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 

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 



 

Uznesenie č. 101/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet 2016-2018 

T: 17.12.2015 

Uznesenie č. 102/2015 z 17.12.2015 

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

T: 30.06.2016 

Uznesenie č. 103/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu audítora za rok 2014. 

T: 17.12.2015 

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 

 Uznesenie č. 105/2015 z 17.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR v predloženej verzii. 

T: 31.12.2016 

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 

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. 

 
 
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€. 



 

 

 


