
                                                Výpis uznesení zo dňa 09.09.2021 

 

Uznesenie č. 48/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Schvaľovanie dokumentácie MŠ  

5. Schvaľovanie VZN 

6. Schvaľovanie podmienok VOS  

7. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK pre rok 2021 

8. Schvaľovanie audítorskej správy r. 2020 

9. Schvaľovanie výročnej správy TVK, a.s. 

10. Správa o stave projektov  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Uznesenie č. 49/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj traktorovej kosačky TJP220HDE za cenu šrotovného. 

 

Uznesenie č. 50/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje chov malých primátov v zmysle žiadosti podanej OZ Zvieratká pre deti 

zastúpeným p. PharmDr. J. Kiss - Tóthom. 

Svoj nesúhlas odôvodňuje nasledovným: P. PharmDr. J. Kiss- Tóth chová aj iné zvieratá, ktorých počet 

nezodpovedá počtu evidencie RVS. Sťažnosti susedov na tieto chovy považuje OCZ za opodstatnené a ich 

proces doposiaľ nebol ukončený, poslanci OCZ neevidujú ani nápravu v odstraňovaní exkrementov ani 

nápravu v susedskom spolunažívaní. S ohľadom na platný dodatok č. 1 VZN obce o územných 

podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci, ktorý bol riadne zverejnený, schvaľovaný a je účinný od 

25.08.2021 a bol upravený podľa protestu prokurátora, obecné zastupiteľstvo nepovoľuje akýkoľvek chov 

vrátane chovu malých primátov, nakoľko chovy nespĺňajú podmienky stanovené v menovanom dodatku. 

 

Uznesenie č. 51/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

2. Školský vzdelávací program  

3. Školský poriadok 

4. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského 

zariadenia, školský rok 2020/2021 

Uznesenie č. 52/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 

zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-

2021/001495-023, zo dňa 08.09.2021, ktorým odporúča schválenie ÚPN-O Veľké Bierovce. 

B) schvaľuje územný plán  obce Veľké Bierovce, v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného 

zákona, v znení neskorších predpisov.  

ÚPN-O Veľké Bierovce: 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. arch. 

Annou Perneckou, autorizovaný architekt (2011AA ) 

- obstaranie zabezpečila obec Veľké Bierovce prostredníctvom Ing. arch. Marianny Bogyovej, 

odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD, (reg. číslo 295) 

- je majetkom obce Veľké Bierovce, 



- je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie 

ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie 

dokumentácie stavieb.  

Územnoplánovacia informácia: 

Obec umiestni schválenú dokumentáciu ÚPN-O Veľké Bierovce  na internetovú stránku obce: 

www.velkebierovce.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom 

o územnoplánovacie informácie. 

C) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN-O Veľké 
Bierovce.  
 
D) ukladá  

- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN občanov obce spôsobom obvyklým v zmysle §27 ods.4 

zákona č. 50/1976 Zb.  

- uložiť ÚPN-O Veľké Bierovce v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, na Obecnom úrade 

Veľké Bierovce, Stavebnom úrade  Veľké Bierovce, na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby 

a bytovej politiky. 

-  

Uznesenie č. 53/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu: 

A) schvaľuje návrh štúdie upravujúci prístupové komunikácie k jednotlivým parcelám v časti 

„Ohrady“  

B) poveruje starostku pripraviť k schváleniu GP 

 

Uznesenie č. 54/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu: 

A) schvaľuje kúpnopredajnú cenu 35,00€/m2 

B) schvaľuje zámer predať skupinu parciel CKN 545/33-61 v KÚ Veľké Bierovce 

C) spôsob predaja VOS 

 

 

Uznesenie č. 55/2021 z 09.09.2021  
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  predloženého materiálu schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 56/2021 z 09.09.2021 

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

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 09.07.2021. 

 

 

Uznesenie č. 57/2021 z 09.09.2021 

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

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 a dodatok správy nezávislého 

audítora  za spoločnosť TVK, a.s. kde je obec Veľké Bierovce akcionárom. 

 

Uznesenie č. 58/2021 z 09.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer - obstaranie zariadenia sociálnych služieb  "Zariadenie 

pre seniorov Veľké Bierovce" formou výstavby zariadenia sociálnych služieb U 303 a obstaranie súvisiacej 

technickej vybavenosti U 3113,3123,3143,3153 , ktoré budú zhotovené na časti parcely CKN 367/1, k.ú. 

Veľké Bierovce.  

 

 

 

 

http://www.velkebierovce.sk/

