
                                         Výpis  uznesení  zo dňa 16.04.2018 

 

Uznesenie č. 269/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo na základe ZP stanovuje cenu predaja pozemkov za účelom 

vysporiadania pozemkov v užívaní inej osoby, osobitným zreteľom, pre intravilán obce,  za 

1m2 a to 7,00€/m2 plus príslušenstvo vypočítané z nákladu na geometrický plán a to ako 

podiel nákladu na GP a počet m2 vysporadúvaných na tomto GP v pomere 

s vysporadúvaním voči konkrétnemu žiadateľovi. 

 

Uznesenie č. 270/2018 z 16.04.2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Bierovce poveruje starostku obce Veľké Bierovce 

vykonaním všetkých potrebných krokov, vrátane prípravy materiálov na schválenie na 

najbližšom obecnom zastupiteľstve, za účelom dlhodobého prenájmu obecnej parcely 

zapísanej na LV č. 788 pre k.ú. Veľké Bierovce ako parc. reg. „E“ č. 322 orná pôda o výmere 

161 125 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za účelom výstavby viacúčelového 

športového areálu v zmysle predloženej štúdie žiadateľovi Národné športové centrum 

DUKLA Trenčín s.r.o., so sídlom Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

51 047 845. 

 

Uznesenie č.271/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. VS/ 5 6 / 1 8 o poskytovaní audítorských služieb 

s Ing. Evou Ďuržovou - audítorkou, IČO: 307 04 731. 

 

Uznesenie č.272/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k Zmluve o dodávke obedov uzatvorený s PD 

Trenčianska Turná, IČO: 00207284, ktorou sa upravuje cena za jeden obed vrátane dopravy 

na 3,25 bez DPH s účinnosťou od 01.04.2018. 

 

Uznesenie č.273/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo:  

a) Schvaľuje Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 



b) Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  

c) Schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

43.332,83 €. 

d) Schvaľuje použitie FP: 

 Splátka úveru 09/2018 vo výške 14.500,-€ 

 Rekonštrukcia OCU – pripojenie na kanalizáciu, odvedenie dažďovej vody do zbernej 

nádoby, úprava plotu a chodníkov okolo budovy, úprava schodiska, úprava zelene vo 

výške cca 8.000,-€ 

 Zateplenie budovy MŠ a úprava jej areálu po vybudovaní kanalizačnej prípojky 

a úprava chodníka vo výške cca 19.000,-€ 

 Výsadba zelene v obci a úprava mobiliárov vo výške cca 1.830,-€ 

 

Uznesenie č. 274/2018 z 16.04.2018 

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  

A) berie na vedomie, že starostke od 1.1.2018 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

B) berie na vedomie, že hlavnej kontrolórke od 1.1.2018 patrí plat vypočítaný z 

priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým 

úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Uznesenie č. 275/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie novej riaditeľky MŠ vo Veľkých 

Bierovciach, p. Jany Matlovej. 

 

 

Uznesenie č. 276/2017 z 16.04.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) KTK vo výške 10.000,-€,  

zabezpečenie blankozmenkou obce,  
platnosť KTK  12M odo dňa nastavenia KTK na bežnom účte obce 

 



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

 

Uznesenie č. 277/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zámer výsadby zelene v zadnej časti plota na cintoríne a  

B) poveruje starostku vypracovať žiadosť na čerpanie externých zdrojov na tento 

projekt  

 

Uznesenie č. 278/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu vývesiek v počte 4 ks a to 2ks k budove OCÚ – 

OZNAMY a Úradná tabuľa, jeden kus na Kolónie – oznamy a jeden kus k cintorínu na 

dôstojné vyvesenie parte a oznamov týkajúcich sa prevádzky cintorína. 

 

Uznesenie č. 279/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestneho rozhlasu a ozvučenia na cintoríne a kúpu 

nevyhnutného vybavenia k opravám. 

 

Uznesenie č. 280/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu zastávok MHD z fondových zdrojov, alebo 

z rezervného rondu, prípadne kombinovane. 

 

 

Uznesenie č. 281/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zámer rekonštrukcie plota v rozsahu nevyhnutnom za KD a úpravu priestoru na 

opekanie 

B) poveruje starostku vypracovať žiadosť na čerpanie zdrojov na tento projekt  

 

Uznesenie č. 282/2018 z 16.04.2018 

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 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. 

 
Uznesenie č. 283/2018 z 16.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zámer rekonštrukcie parku v rozsahu úpravy kruhu v parku obrubou a výsadbou, 

postupnú úpravu chodníkov a výmenu drevených častí lavičiek v parku 

B) poveruje starostku vypracovať žiadosť na čerpanie zdrojov na tento projekt  

 
 
Uznesenie č. 284/2018 zo 16.04.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

predloženie Prílohy č. 12 ŽoNFP: ZMLUVA O PARTNERSTVE za účelom realizácie projektu 

„Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Trenčianske 

Stankovce a partnerskej obce“  realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“. 

 

 
Uznesenie č. 285/2018 zo 16.04.2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Budovanie systémov vyhodnocovania 

rizík a včasného varovania v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej obce“ realizovaného 

v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 4.160,21 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 
 


