
                                             Výpis z uznesenia z 19.08.2019 

 

Uznesenie č. 62/2019 08.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke zahraničnú služobnú cestu do Prahy v termíne od 

01. do 04. 10.2019 s témou SMART CITY. 

 

Uznesenie č. 63/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o užívaní spoločného poľovného revíru 

Trenčianska Turná uzatvorenú s poľovníckou spoločnosťou ZAJARČIE. 

 

Uznesenie č. 64/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 o dodávke 

ovocia a zeleniny do školskej jedálne 

B) Darovacia zmluva so spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 

C)  

Uznesenie č. 65/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o bežnom účte s VUB, a.s., IČO: 31 320 155. 

 

Uznesenie č. 66/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok k zmluve o dodávke obedov, IČO: 00 

207 284. 

 

Uznesenie č. 67/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o umiestnení monitorovacieho objektu na 

pozemku obce s Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave, IČO: 00 156 850. 

 

Uznesenie č. 68/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou NATUR PACK, 

a.s., IČO: 35 9979 798. 

 

 



Uznesenie č. 69/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko HK k úprave rozpočtu 2019 a  

B) schvaľuje v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy úpravu rozpočtu 2019. 

C)  

Uznesenie č. 70/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 71/2019 z 19.08.2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Veľké Bierovce , ktorým sa určuje výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Bierovce, kde sa upravuje o.i.  

A) 2. finančné pásmo pre školské stravovanie 

B) Mesačný poplatok na krytie režijných nákladov školského stravovania v sume 2,00€ 

za dieťa/žiada 

C)  

Uznesenie č. 72/2019 z 19.08.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený materiál: 

 Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

 Školský vzdelávací program  

 Školský poriadok 

 Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, 

školský rok 2019/2020 

A pokiaľ v ňom nebudú vykonané žiadne zmeny, obecné zastupiteľstvo schvaľuje kompletne 

predložený materiál. V prípade, že tento bude pozmenený, opätovne podlieha schvaľovaniu 

OCZ. 

Uznesenie č. 73/2019 08.07.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti kontrolnej činnosti Hlavnej 

kontrolórky za 1. polrok 2019. 


