
                                             Výpis z uznesenia z 03.12.2019 

Uznesenie č. 74/2019 z 03.12.2019 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce 

v nasledujúcich bodoch: 

1. Úpravu dvora a uzamykateľnú hlavnú bránu v MŠ 

2. Počítač do každej triedy 

3. Chladničku do ŠJ 

4. Plytké, hlboké taniere – 20 ks, poháre pre deti 30 ks 

 

B) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o financovanie z rozpočtu obce 

v nasledujúcich bodoch: 

1. Interaktívna tabuľa do každej triedy 

2. Altánok pre deti na sedenie do školskej záhrady 

3. Drevené prehupovačky 

4. Skriňa na hračky v školskej záhrade  

 

C) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku:  

1. vykonať prieskum trhu a zabezpečiť materiál a firmu, ktorá práce vykoná počas 

letných prázdnin, mimo prevádzky MŠ, za účelom úpravy dvora a hlavnej brány. 

2. zabezpečiť výmenu alebo údržbu interaktívnych tabúl v súlade s podmienkami 

poskytovateľa – decom. 

3. zabezpečiť rozšírenie výsadby stromov a tak vytvárať prirodzený tieň, na ploche 

v záhrade v MŠ.  

4. obstarať chladničku do ŠJ, podľa parametrov vyplývajúcich z príslušných 

predpisov a nariadení. 

5. financovať nové plytké, hlboké taniere – 20 ks, poháre pre deti 30 ks zo zdrojov 

zo školského mlieka a mliečnych výrobkom a zo školského ovocia a zeleniny tak, 

ako je určené v darovacích zmluvách, ktoré boli prerokované na 

predchádzajúcich zasadnutiach OCZ. 

 

 



Uznesenie č. 75/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie 

z obecného rozpočtu pre ZOCHPH v zastúpení predsedom Jánom Hološom, vo výške 

600,00€. 

Uznesenie č. 76/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie 

z obecného rozpočtu pre ZOSZCH v zastúpení predsedom Petrom Nagyom, o výške 500,00€. 

Uznesenie č. 77/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie 

z obecného rozpočtu pre Klub Seniorov Veľké Bierovce zastúpený predsedníčkou Amáliou 

Lakotovou, o výške 1.000,00€. 

Uznesenie č. 78/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie 

z obecného rozpočtu pre Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce 

zastúpený predsedom Romanom Kadákom, o výške 9.000,00€.  

Uznesenie č. 79/2019 z 03.12.2019 

A) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce podanie A.K. zamietnuť ako 

neopodstatnené tak, ako je uvedené a zdôvodnené v prejednávaní. 

B) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce riešiť podania vo všeobecnosti podľa 

ich príslušnosti a predkladať na zastupiteľstvo len tie, ktoré sú v kompetencii 

poslancov OCZ. 

C) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke riešiť konflikty A.K. v súčinnosti s PZ SR. 

Uznesenie č. 80/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje: 

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

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



3. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Klubom 

Seniorov Veľké Bierovce. 

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

s Futbalovým  klubom 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. 

7. Zmluva o poskytnutí podpory so Slovenskou agentúrou životného prostredia, IČO: 

00626031 

8. Zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných 

investícií so Slovenskou republikou - Slovenskou správou ciest, IČO: 0000 33 28 

B) berie na vedomie: 

1. Zmluva o spolupráci so subjektom Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316. 

2. Zmluva o združenej dodávke plynu so spoločnosťou innogy Slovensko, s.r.o., IČO: 44 

291 809. 

3. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík, so spoločnosťou Slovak 

Telekom, a.s., IČO: 35 763 469. 

4. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s Úradom vlády 

SR, IČO: 00151 513. 

5. Dohodu o ukončení nájmu s podnikateľom J. Gabrišom   

 

Uznesenie č. 81/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora  k hospodáreniu 

Obce Veľké Bierovce pre rok 2018. 

 

Uznesenie č. 82/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie finančného rozpočtu Obce Veľké 

Bierovce (príjmov a výdavkov) k 30.9.2019. 

 



Uznesenie č. 83/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko HK obce Veľké Bierovce k 2. 

zmene rozpočtu 2019. 

Uznesenie č. 84/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – ako je uvedené 

v priloženom materiály. 

Uznesenie č. 85/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK obce Veľké Bierovce k 

rozpočtu 2020. 

 

Uznesenie č. 86/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy rozpočet obce na rok 2020, ako prebytkový, bez programovej štruktúry 

 

Uznesenie č. 87/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

A) Stanovisko HK obce Veľké Bierovce k návrhu rozpočtu 2020-2022  

B)  Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Uznesenie č. 88/2019 z 03.12.2019 

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

2019. 

Uznesenie č. 89/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohy VZN o daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce.  

 

 



Uznesenie č. 90/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OCZ 

1. Stretnutie OCZ 26.03.2020 

2. Stretnutie OCZ 04.06.2020 

3. Stretnutie OCZ 10.09.2020 

4. Stretnutie OCZ 03.12.2020 

 

Uznesenie č. 91/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje plánu kultúrno spoločenských a športových akcií obce pre rok 2020 

B) a ukladá starostke zlepšiť informovanosť o plánovaný podujatiach, na ktorých sa 

môžu zúčastňovať naši občania 

 

Uznesenie č. 92/2019 z 03.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k zabezpečeniu odborných stanovísk - 

hodnota majetku, vplyv hodnoty na plánovaný rozpočet, náklady spojene s prevzatím, 

prevádzkové náklady, náklady na udržanie bez závadného stavu majetku a ostatné náklady.  

 

 

 

 


