
                                                Výpis uznesení zo dňa 04.11.2021 

 

Uznesenie č. 59/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2022 a plánu rozpočtu na roky 2022-2024 

6. Správa o projektoch 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Uznesenie č. 60/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad 

Piaristov  pre Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu 

na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2022 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, 

ktorá bude uhradená bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 

 

Uznesenie č. 61/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny 

školský úrad žiada pre Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ sv. A. – Svorada a Benedikta v Trenčíne 

o dotáciu na mzdy a CVČ na rok šk. r. 2021/2022 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá 

bude uhradená bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 

 

Uznesenie č. 62/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 10.000,00€. Pre  Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE – 

OPATOVCE a to v sume 6.000,00€ na činnosť a v sume 4.000,00 na údržbu a zhodnocovanie majetku 

v užívaní klubu. 

 

Uznesenie č. 63/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia chovateľov poštových holubov na činnosť. 

 

Uznesenie č. 64/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov. 

 

Uznesenie č. 65/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Klub seniorov Veľké Bierovce. 

 

Uznesenie č. 66/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 500,00€ pre žiadateľa OZ Bierovčan. 

 

Uznesenie č. 67/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo: 

A) neschvaľuje žiadosť o predaj pozemku za účelom vybudovania potravín a rozličného tovaru žiadateľa  



B) poveruje starostku pripraviť VOS za účelom predaja vhodnej parcely za účelom vybudovania obchodu 

potravín v obci 

 

Uznesenie č. 68/2021 z 04.11.2021 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 2021-ZO3009 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej 

osoby so spoločnosťou EuroTRADING, s.r.o., IČO: 44 031 483. 

 

Uznesenie č. 69/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorený so 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469. 

 

Uznesenie č. 70/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo s víťazom VO na zhotovenie PD pre územné a stavebné 

konanie na projekt „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ so zhotoviteľom Ing. Dušan Duvač-PRODOS, IČO: 

33 908 346. 

 

Uznesenie č. 71/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o NFP č. 6/2021/F s Obcou Opatovce, IČO: 00 311 901, na účelovo 

viazané FP nákup posteľnej bielizne.  

 

Uznesenie č. 72/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 

34 129 316. 

 

Uznesenie č. 73/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu č. 21/13/010/31 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, 

IČO: 30 794 536, kde predmetom zmluvy je povinnosť úradu zabezpečiť činnosti pre osoby v hmotnej núdzi 

podľa osobitného podpisu. 

 

Uznesenie č. 74/2021 z 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 so spoločnosťou TextilEco, a.s., IČO: 44 882 033, kde 

predmetom dodatku je povinnosť obce plniť za poskytnutú službu – zber šatstva. 

  

Uznesenie č. 75/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 

31.12.2010 s Poľnohospodárskym družstvom Trenčianska Turná, IČO: 00 207 284. 

 

Uznesenie č. 76/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu 

rozpočtu obce na výhľadové roky 2023 a 2024 

B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 

C) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2023 a 2024 

 

Uznesenie č. 77/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje čerpanie účelovo viazaných FP na náhradnú výsadbu vo výške 20.000,- € za účelom obstarania 

automobilu 

B) poveruje starostku vykonať prieskum trhu a ponuky predložiť na schválenie OCZ 

 

 



Uznesenie č. 78/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku v príprave podkladov k prerokovaným projektom v bode 6.1.-3. 

minimálne v rozsahu určenie zámeru geometrickým plánom. 

 

Uznesenie č. 79/2021 z 04.11.2021  
Obecné zastupiteľstvo ako príslušný štátny orgán správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa 

§2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky a §48 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov určuje nasledovné pozemky vhodné na náhradnú výsadbu vo svojom územnom  obvode 

nasledovne: 

 

č. PČ na LV Druh pozemku m2 k.ú. identifikácia poznámka 

1. 141/1 na 1 Ostatné plochy 5721 VB cintorín ostáva 

2. 502 na 1 Zastavané pl. 

a nád. 

4373 VB za kostolom ostáva 

3. 1/ 2 na 1 Zastavané pl. 

a nád. 

2440 VB za KD ostáva 

4. 206 na 1 Záhrada   562 VB záhrada MŠ ostáva 

5. E404/2 na 1 Orná pôda    135045 VB potok 

Ohrady 

nová 

6. 550/2 na 788 Orná pôda 9391 VB Potok Hrušky nová 

 

 

 

 

 

 

 


