
                                               Výpis uznesení zo dňa 30.05.2017. 

 

Uznesenie č. 198/2017 z 30.05.2017  

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce previesť predajom majetok obce a to 
pozemok o rozlohe do 1000m2 vyčlenenom na parcele č. 404/2 E vedenej na LV č. 1 
v k.ú. Veľké Bierovce, za účelom plánovanej individuálnej výstavby rodinného domu. 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k zadaniu vypracovania Znaleckého 
posudku na hodnotu predmetného pozemku. 

 
Uznesenie č. 199/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o vykonaní výkupu a zberu papiera na území obce 

so spoločnosťou F.M.RECYKLING, s.r.o., IČO 47 50 85 82 za podmienky dokladovať zmluvu 

s OZV so spoločnosť  SLOVMAS. 

 

Uznesenie č. 200/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo na vypracovanie energetického auditu 

spoločnosti M&M plus, s.r.o., IČO: 36 311 855. 

 

Uznesenie č. 201/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Zmluvu o KTK úvere č. 478/2017/UZ 

b) Dohodu o vyplňovacom práve k Blankozmenke č. 711/2017/D 

 

Uznesenie č. 202/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na zabezpečenie materiálovo-technického 

vybavenia DHZO uzatvorenú s DPO SR, IČO: 00177474. 

 

Uznesenie č. 203/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

26.853,04€. 

 

 



Uznesenie č. 204/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Stanovisko HK k záverečnému účtu obce. 

 

Uznesenie č. 205/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Veľké Bierovce na 2. polrok 2017 

 

Uznesenie č. 206/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) IÚ vo výške 60.000,-€,účel : financovanie rekonštrukcie obecného úradu vo Veľkých 
Bierovciach  
zabezpečenie blankozmenkou obce,  
platnosť IÚ  120M odo dňa splnenia OP 

 

b) súhlasí s pripravením ZD ku IÚ úveru  
c) poveruje starostku zabezpečiť ZD ku IÚ úveru 

 
 

Uznesenie č. 207/2017 z 30.05.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie financií z RF vo výške 9.000,00€ na vybudovanie 

kanalizačnej prípojky v MŠ a súvisiacu úpravu terénu, opravu chodníka popri budove a na 

výmenu okien a na opravy soc. zariadenia pre deti a iné opravy v MŠ vo výške 9.000,00€.  

 

 


