
                                             Výpis z uznesenia z 26.03.2020 

 

Uznesenie č. 01/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) Odkladá prejednanie žiadostí Ing. Trošku zo spoločnosti SLOVAK PEOPLE, s.r.o., p. 

Šuleka z obce Opatovce a p. Glendáka z obce Opatovce na najbližšie zasadanie OCZ 

B) Poveruje starostku obce pripraviť všetky podklady k vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov s obcou p. Janega a p. Cingálka a ostatných dotknutých vlastníkov. 

 

Uznesenie č. 02/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na Dodatok k zmluve o dodávke obedov uzatvorenej s PD 

Trenčianska Turná, IČO: 00207284 o poskytovaní stravy seniorom. 

 

Uznesenie č. 03/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Silviou 

Augustínovou, IČO: 421 50 116 pre audit obce za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Uznesenie č. 04/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o pripojení odberného elektrického 

zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121946242 so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s., IČO: 36361518. 

Uznesenie č. 05/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov zo spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. 

 

Uznesenie č. 06/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 1420068 uzatvorenú s Dobrovoľnou požiarnou 

ochranou SR, IČO: 202 08 78 992 kde predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 

1.400,00€. 

 

 



Uznesenie č. 07/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze KO č. 55 0012/11 so spoločnosťou 

Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901. 

B) Dodatok č. 22 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

C) Dodatok č. 10 ku zmluve o vývoze odpadu veľkoobjem. kontajnermi č. 550 012 21 

 

Uznesenie č. 08/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o Zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného 

191822-121515324-VB so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518. 

 

Uznesenie č. 09/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní 

pohrebiska s p. M. Bulkom, z obce Veľké Bierovce.  

 

Uznesenie č. 10/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrannom pásme 

pohrebiska. 

 

Uznesenie č. 11/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Veľké Bierovce. 

 

Uznesenie č. 12/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o činnosti za 2 polrok 2019. 

Uznesenie č. 13/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2019. 

Uznesenie č. 14/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 29.02.2020. 

Uznesenie č. 15/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu ako rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 


