
                                                Výpis uznesení zo dňa 16.12.2021 

 

Uznesenie č. 80/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce  

6. Schvaľovanie RO 03/2021 

7. Schvaľovanie plánu zasadnutí OCZ 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Uznesenie č. 81/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti GASTRO-ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830 

o predĺženie nájmu do 31.12.2022 formou dodatku k zmluve. 

 

Uznesenie č. 82/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423 o predĺženie 

nájmu do 31.12.2022 dodatkom k zmluve. 

 

Uznesenie č. 83/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 so pobočnosťou GASTRO-ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830, 

kde predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2022. 

 

Uznesenie č. 84/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 so pobočnosťou Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423, kde 

predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2022. 

 

Uznesenie č. 85/2021 zo dňa 16.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s p. Nikolou Jančovou, IČO: 53760514, 

kde predmetom dodatku je zmena spôsobu platby za spotrebu elektrickej energie. 

 

Uznesenie č. 86/2021 zo dňa 16.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú so ZOCHPH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

Uznesenie č. 87/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú so ZOSZCH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

Uznesenie č. 88/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú s Klubom Seniorov Veľké Bierovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 1.000,00€ pre rok 

2022 na činnosť. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 89/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú s Futbalovým klubom Telovýchovná jednota Veľké Bierovce- Opatovce. Predmetom zmluvy je 

dotácia vo výške 10.000,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

Uznesenie č. 90/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú s OZ Bierovčan. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 500,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

Uznesenie č. 91/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2022 tak ako bol predložený. 

 

Uznesenie č. 92/2021 zo dňa 16.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uznesenie č. 93/2021 zo dňa 16.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu zasadnutí OcZ do 07/2022. 

31.01.2022 

28.04.2022 

21.07.2022 

 

 

 

 


