
                                                Výpis uznesení zo dňa 10.09.2020 a 21.09.2020 

 

 

Uznesenie č. 29/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na CKN 

460/13 a 460/14 druh orná pôda na regulatív - plochy určené pre priemysel a výrobu. Dôvodom zamietnutia 

je skutočnosť, že poslanci OCZ nesúhlasia a nepodporia ďalší záber poľnohospodárskej pôdy a považujú 

za areál dostatočne veľký na realizovanie zámeru žiadateľa, nakoľko predmetné parcely sú okrajovou 

časťou areálu a nie sú prekážkou ani k prístupu ani k zachovania pôvodného zámeru ich využitia. Mimo 

iné vedie medzi uvedenými parcelami prirodzená prírodná prekážka – vodný tok.  

 

Uznesenie č. 30/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k príprave ďalšieho materiálu k prerokovaniu možnosti 

výstavby nájomných bytov v obci. 

 

Uznesenie č. 31/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo zamieta zámere prenajať budovu a areál bývalej ZŠ a odporúča starostke zamietnuť 

žiadosť žiadateľa M. Zvěřina, predsedu predstavenstva o.z. VaZS Inovec o prenájom budovy a areálu 

bývalej ZŠ za účelom vytvorenia garážových priestorov pre motorovú techniku a to na základe nesúhlasu 

OCZ, s účelom plánovaného využitia budovy bývalej ZŠ uvedeným v žiadosti a so stavebnými úpravami 

navrhovanými žiadateľom. 

 

Uznesenie č. 32/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadateľovi PharmDr. Júliusovi Kiss-Tóthovi chov primátov v plnom 

rozsahu, ako je uvedené v žiadosti a jej doplnení a ukladá starostke obce vydať nesúhlas obce s chovom 

primátov. OCZ ukladá starostke stanovisko k chovu písomne komunikovať zároveň aj so zdôvodnením. 

 

Uznesenie č. 33/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájom nebytových priestor vo vlastníctve obce v KD a poveruje 

starostku obce k uskutočneniu všetkých náležitostí súvisiacich s úspešným výberom nájomníka v súlade 

s platnou legislatívou a vnútornými predpismi obce. 

 

 

Uznesenie č. 34/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k zorganizovaniu stretnutia žiadateľov a dotknutých 

účastníkov – susediacich s parcelou 532/5 a k hľadaniu spoločného riešenia pri odkupe častí týchto parciel. 

V prípade, že dôjde k dohode, poverujú starostku k zabezpečeniu návrhu GP a súvisiacich materiálov 

k prerokovaniu OCZ. 

 

Uznesenie č. 35/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na EKN 

322 druh orná pôda na regulatív - plochy určené pre priemysel a výrobu. Dôvodom zamietnutia je 

skutočnosť, že poslanci OCZ nesúhlasia a nepodporia ďalší záber poľnohospodárskej pôdy za účelom 

rozšírenia plôch určených pre priemysel a výrobu. Dôvodom je zachovanie kvality pokojného bývania 

v intraviláne obce. 

 

Uznesenie č. 36/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na CKN 

303/3 a 299 plochy určené pre priemysel a výrobu a plochy verejnej zelene na plochy rodinných domov. 

Dôvodom schválenia je zjednotiť a spojiť existujúce plochy jednotlivých regulatívov. 

 



Uznesenie č. 37/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o dopravnom zabezpečení 

evakuácie so spoločnosťou DALITRANS, s.r.o., IČO: 36298883. 

 

 

Uznesenie č. 38/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2020/1008/7421 so 

spornosťou INTA, s.r.o., IČO: 34129863 

 

Uznesenie č. 39/2020 z 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny 

archivačný systém zosnulých so spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o., IČO: 36746045. 

 

Uznesenie č. 40/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje žiadosť o Návratnú finančnú výpomoc od MF SR vo výške 13 886 eur 

B) berie na vedomie stanovisko HK k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci od MF SR  

C) schvaľuje Zmluvu o Návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR, IČO: 00151742 

 

Uznesenie č. 41/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

A) čerpanie rozpočtu 06, 07, 08/2020 

B) jednorazový príjem vo výške 2.699,00€ zo Sociálnej poisťovne  

C) príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránenia ich následkov 

vo výške 11.669,16€ 

 

Uznesenie č. 42/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 bez výhrad tak, ako bolo zverejnené. 

 

Uznesenie č. 43/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu neplánovanom príjme v sume 87.637,28€. 

 

Uznesenie č. 44/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 08.07.2020. 

 

 

Uznesenie č. 45/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie RF vo výške 5.000,00€ na dofinancovanie rekonštrukcie zadnej 

triedy – elektrorozvody, svietidlá a príslušenstvo, stierky, maľovanie, stavebné úpravy a úpravu dvora, 

brány. 

 

Uznesenie č. 46/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti HK obce za 1. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 47/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za 1. štvrťrok 

2020. 

 

 

 



Uznesenie č. 48/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 

bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 49/2020 z 21.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k vykonaniu všetkých aktivít, ktoré budú smerovať k úspešnému 

čerpaniu FP z výziev orientovaných na cezhraničnú spoluprácu.  

 

 


