
                                             Výpis z uznesenia z 11.12.2018 

 

Uznesenie č. 9/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

A. schvaľuje žiadosti o financovanie z rozpočtu obce: 

1. MŠ v plnom rozsahu žiadosti – v priebehu 3 nasledujúcich rokov podľa možností obce 

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

3. ZOSZCH o príspevok vo výške 500,00 pre rok 2019 na podporu činnosti klubu 

4. Klubu Seniorov vo výške 1.000,00 pre rok 2019 

5. Futbalovému klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 716,-€ 

na LED osvetlenie hracej plochy. 

 

B. neschvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce: 

1. Futbalovému klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 

11.000,00€ pre rok 2019 a schvaľuje dotáciu vo výške 10.000,00€ pre rok 2019 

 

Uznesenie č. 10/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOCHPH. 

2. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOSZCH. 

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo Klub 

Seniorov Veľké Bierovce. 

4. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo 

Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. 

5. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou Pavol FERO – 

LIFE,s.r.o. IČO: 14 046 423. 

6. 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 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OCZ 

1. Stretnutie OCZ 24.01.2019 

2. Stretnutie OCZ 12.04.2019 

3. Stretnutie OCZ 14.07.2019 

4. Stretnutie OCZ 25.10.2019 

 

 

Uznesenie č. 12/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav dlhovej služby obce.  

 

Uznesenie č. 13/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania  finančného rozpočtu 

Obce Veľké Bierovce (príjmov a výdavkov) k 30.9.2018.  

 

Uznesenie č. 14/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

1. Rozpočtové opatrenie č. 3 tak ako bolo predložené OCZ.   

2. Rozpočet na rok 2019 tak ako bol zverejnený v návrhu rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 15/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet pre roky 2019-2021 tak ako bol zverejnený 

v návrhu. 

 

Uznesenie č. 16/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu 2019. 

 

Uznesenie č. 17/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 1. ½ rok 

2019. 

 



Uznesenie č. 18/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia a poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia. 

Uznesenie č. 19/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohu k VZN určujúceho postup, podmienky a poplatky 

pri poskytovaní soc. služieb a to dotáciu na stravu 0,40 eurocenta na jeden obed. 

 

Uznesenie č. 20/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 21/2018 z 11.12.2018 

A) Určuje 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 mesačný plat starostky Ing. Silvie Masárovej vo výške 1746,--€. 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu  starostky Ing. Silvie Masárovej vo výške 

40%. 

 

Uznesenie č. 22/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku, 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. 

 

 


