
                                                Výpis uznesení zo dňa 03.12.2020 

 

 

Uznesenie č. 50/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť TSK o predaj pozemku s minimálnou rozlohou 3000 - 6000 m² v 

katastrálnom území obce. 

 

Uznesenie č. 51/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie z rozpočtu obce: 

A. ZOCHPH príspevok vo výške 600,00€ pre rok 2021 na podporu činnosti klubu 

B. ZOSZCH príspevok vo výške 500,00€ pre rok 2021 na podporu činnosti klubu 

C. Klubu Seniorov vo výške 1.000,00€ pre rok 2021 

D. Futbalovému klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 9.000,00€ na 

podporu činnosti klubu s váhou 6.000,00€ na činnosť klubu a 3.000,00€ na udržanie a zlepšenie 

stavu majetku obce v užívaní klubu.  

 

Uznesenie č. 52/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Fera o odkúpenie parcely KN C 501/2 a to z dôvodu, že táto 

sa predáva žiadateľovi, osobitným zreteľom, ktorý preukázal. 

 

Uznesenie č. 53/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Ivan Koložváryho - predsedu predstavenstva DNV 

ENERGO, a.s., ktorej predmetom bolo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

v prospech tretej osoby pred vydaním stavebného povolenia alebo o súhlas obce s vydaním stavebného 

povolenia s povinnosťou uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej 

osoby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na parcelách KN E 803 a KN E 802/2 za účelom rozšírenia 

kapacity plynovodu, ktorý bude smerovaný do budúceho areálu v Trenčianskych Stankovciach. Nakoľko 

poslanci nenašli jediný dôvod, ktorý by viedol k prospechu obce, občanov ani k zveľadeniu obecného majetku 

– práve naopak, zaťažený obecný majetok bez akéhokoľvek okamžitého alebo budúceho zhodnotenia alebo 

iných výhod nie je v súlade s dobrou správou a s dobrým nakladaním s obecným majetkom. 

 

Uznesenie č. 54/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nového nájomníka p. Jančovú v zmysle vyhlásenej súťaže o prenájom 

priestorov v KD, a odkladá podpísanie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s ohľadom na súčasný stav 

v gastro priemysle.  

 

Uznesenie č. 55/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOCHPH s dotáciou 

vo výške 600,00. 

B. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOSZCH s dotáciou 

vo výške 500,00. 

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

Bierovce s dotáciou vo výške 1.000,00. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolo%9Ev%E1ry&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=1


D. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Futbalovým klubom 

Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 

9.000,00€ pre rok 2021 na činnosť s váhou 6.000,00€ na bežné výdavky a 3.000,00 na kapitálové 

výdavky 

 

Uznesenie č. 56/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A. Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou Pavol FERO – LIFE, s.r.o. IČO: 

14 046 423. Predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2021.  

B. Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou GASTRO-ROYAL, IČO: 36 771 

830. Predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 57/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom, o 

odbere zložiek komunálneho odpadu so spornosťou INTA, s.r.o., IČO: 34129863 

 

Uznesenie č. 58/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmluvu o výpožičke so SR – Štatistický úrad SR, IČO: 00166197. 

 

Uznesenie č. 59/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Bierovce po prerokovaní materiálu schvaľuje prevod pozemkov vo 

výlučnom vlastníctve obce a to: parc. registra „C“ č. 501/6, č. 501/5, č. 501/2, č. 501/3, č. 451/4, č. 451/3, č. 

444/2 a 544/19 nachádzajúcich sa v k. ú. Veľké Bierovce, vytvorených na základe Geometrického plánu č. 

36319830-070/20,  vyhotoveného Ing. Petrom Šuchterom, dňa 11.06.2020, úradne overeného dňa 26.06.2020 

Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, fyzickým  osobám –  

- Tomáš Minaroviech,  bytom Veľké Bierovce 230 (podiel 1/1), 

-  Jozef Ondrášek, bytom Veľké Bierovce 231 (podiel 1/1),  

- Radovan Janega a maž. Denisa Janegová, bytom Veľké Bierovce 233 (podiel 1/1),  

- Silvester Kulich, bytom Veľké Bierovce 235 (podiel 1/1), 

- Pavol Ondrášek, bytom Veľké Bierovce 114 (podiel 1/2) a Vendelín Ondrášek, bytom Veľké Bierovce 

116 (podiel 1/2), 

- Ján Mahrík, bytom Veľké Bierovce 219 (podiel 1/3), Mária Porubanová bytom Trenčianska Turná 879 

(podiel 1/3), a Anna Ježíková, bytom Trenčianska Turná 92 (podiel 1/3), 

- Juraj Ševčík, bytom Veľké Bierovce 245 (podiel 1/1), 

- Jaroslav Cingálek a manž. Magdaléna Cingálková, bytom Veľké Bierovce 207 (podiel 1/1), 

 

a prevod parc. registra „C“ č. 532/4, nachádzajúcej sa v k. ú. Veľké Bierovce, vytvorenej na základe 

Geometrického plánu č. 244-210-0907-90,  vyhotoveného Ing. Liškovou, dňa 06.03.1991, úradne overeného 

dňa 28.03.1991 Správou geodézie a katastra pre Trenčín, fyzickej   osobe –  

- Juraj Kadlecaj, bytom Veľké Bierovce 66 (podiel 1/1), 

za cenu podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 269/2018 zo dňa 16.04.2018 v sume 7 €/m2 (1 148,00 € 

celkovo), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov v spojení s čl. VI ods. 3 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom Obce 

Veľké Bierovce.  

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v:  

a) dlhodobé užívanie pozemkov žiadateľmi,  

b)predávané pozemky majú charakter zvyškových pozemkov malej výmery, ktoré susedia s pozemkom 

žiadateľov. 

 

Predaj sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  



1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná od schválenia uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké 

Bierovce do 60 dní. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. Návrh na vklad bude podaný až po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcimi. 

 

 

Uznesenie č. 60/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu 09,10, 11/2020. 

 

 

Uznesenie č. 61/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020 bez výhrad tak, ako bolo zverejnené. 

 

Uznesenie č. 62/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu rozpočtu obce na roky 

2022 a 2023 

B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 

C) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023. 

D) schvaľuje v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

zostavovanie  a predkladanie  rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom 

obce  na roky 2021, 2022, 2023.  

E) udeľuje starostke obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu v zmysle § 11, ods.4, písm.b)  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom 

obce na rok 2021 starostom obce v nasledovnom rozsahu: presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

 

Uznesenie č. 63/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu na vykonanie inventarizácie v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia  MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 

a poveruje starostu vykonať všetky potrebné úkony v vykonaniu inventúr. 

 

Uznesenie č. 64/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Bierovce v súlade s ustanovením §4 

ods. 5 písm. a) bodu 3, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

Uznesenie č. 65/2020 z 03.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predčasné splatenie poslednej splátky Investičného úveru s 

príslušenstvom. 

 

 

 

 

 

 


