
                                                Výpis uznesení zo dňa 07.04.2022 

 

Uznesenie č. 13/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Prerokovanie projektov 

6. Schvaľovanie podmienok prijatia žiadateľov o predprimárne vzdelávanie a počty miest pre šk. 

rok 2022/2023 

7. Schvaľovanie podmienok zámeny podľa osobitného zreteľa ostatné body presunúť za navrhované 

doplnenia 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Uznesenie č. 14/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poistnú zmluvu so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 

00 151 700, ktorej predmetom je poistenie motorového vozidla nadobudnutého obcou kúpou. 

 

Uznesenie č. 15/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. Z/2022/003/012/Pba so spoločnosťou  NUAKTIV, s.r.o., IČO: 

35 722 533, kde predmetom zmluvy sú elektronické služby k systému ESMAO  

 

Uznesenie č. 16/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme parkovacej/ odstavnej plochy so spoločnosťou RAZON, 

s.r.o., IČO: 51 912 317, kde predmetom zmluvy je prenájom obecného pozemku 50 m2.  

 

 

Uznesenie č. 17/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Darovaciu zmluvu so Slovenskou republikou – Štatistický úrad Slovenskej 

republiky, IČO: 00 166 197, kde predmetom zmluvy je darovanie tabelového počítaču v obstarávacej 

hodnote 304, 80€. 

 

Uznesenie č. 18/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A)návrh na podmienky prijatia detí žiadateľov do predprimárneho vzdelávania pre š. rok 2022/2023 tak 

ako bol predložený riaditeľkou MŠ bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

B) návrh na kapacitu 36 detí v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach pre šk. rok 2022/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

C) kapacitu 38 detí v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach pre šk. rok 2022/2023 

 

Uznesenie č. 19/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce: 

  

A) Zámer na zámenu pozemkov Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde 

predmetom zámeny sú: 

a) pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Veľké Bierovce: 

- diel č. 10 – orná pôda o výmere 86 m2 (ďalej len „diel č. 10“),  



- diel č. 11 – orná pôda o výmere 91 m2 (ďalej len „diel č. 11“), 

- diel č. 12 – orná pôda o výmere 112 m2 (ďalej len „diel č. 12“), 

- diel č. 13 – orná pôda o výmere 128 m2 (ďalej len „diel č. 13“), 

- diel č. 14 – orná pôda o výmere 170 m2 (ďalej len „diel č. 14“), 

- diel č. 15 – orná pôda o výmere 189 m2 (ďalej len „diel č. 15“), 

- diel č. 16 – orná pôda o výmere 207 m2 (ďalej len „diel č. 16“), 

- diel č. 17 – orná pôda o výmere 878 m2 (ďalej len „diel č. 17“),  

ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 431/5 orná pôda o výmere 1861 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 

zapísaných na LV č. 1 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,  

b) pozemky v bezdpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Michal V. a Eva V.: 

- diel č. 1 – orná pôda o výmere 983 m2  (ďalej len „diel č. 1“), 

- diel č. 2 – orná pôda o výmere 384 m2 (ďalej len „diel č. 2“), 

- diel č. 3 – orná pôda o výmere 401 m2 (ďalej len „diel č. 3“), 

- diel č. 4 – orná pôda o výmere 3 m2 (ďalej len „diel č. 4“),  

ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 165/2 orná pôda o výmere 1771 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 

zapísanom na LV č. 1018 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 

c) pozemky vo výlučnom vlastníctve: Michal J.: 

- diel č. 5 – orná pôda o výmere 363 m2 (ďalej len „diel č. 5“), 

- diel č. 6 – orná pôda o výmere 177 m2 (ďalej len „diel č. 6“), 

ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/4 orná pôda o výmere 540 m2 zapísanom na 

LV č. 976 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 

d) pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Juraj Š. a Michaela Š.: 

- diel č. 7 – orná pôda o výmere 211 m2 (ďalej len „diel č. 7“), 

- diel č. 8 – orná pôda o výmere 372 m2 (ďalej len „diel č. 8“), 

- diel č. 9 – orná pôda o výmere 417 m2 (ďalej len „diel č. 9“). 

ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/5 orná pôda o výmere 1000 m2 zapísanom 

na LV č. 1016 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 

na základe Geometrického plánu č. 36319830-217/21 na oddelenie pozemkov p.č. 165/2,  165/4-5, 165/7-11 

a 431/5 vyhotoveným dňa 24.03.2022 spoločnosťou Gerys plus s.r.o., so sídlom Janka Matušku 751/3, 

Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 319 830, úradne overeným dňa 04.04.2022 pod číslom 455/22 (ďalej len 

„geometrický plán“) a to tak, že na základe zámeny dielov č. 1-17: 

a) obec Veľké Bierovce nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 165/2 

orná pôda o výmere 1861 m2; 

b) Michal J. nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 431/5 orná pôda 

o výmere 86 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/4 orná pôda o výmere 454 m2; 

c) Juraj Š. a Michaela Š. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 

novovytvorenú parcelu CKN č. 165/5 orná pôda o výmere 500 m2 a novovytvorenú parcelu 165/10 orná 

pôda o výmere 500 m2; 

d) Michal V. a Eva V. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 

novovytvorenú parcelu CKN č. 165/7 orná pôda o výmere 591 m2, novovytvorenú parcelu CKN č. 165/8 

orná pôda o výmere 590 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/9 orná pôda o výmere 590 m2 v zmysle 

účelu zdôvodneného v návrhu (Dôvodom hodným osobitého zreteľa je scelenie pozemkov vo vlastníctve 

jednotlivých účastníkov do ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným 

plánom obce Veľké Bierovce.). 

 

B) Zámenu bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov  

 

C) Náklady spojené so zámenou pozemkov (poplatky) na ťarchu účastníkov zámeny pomerne a to 

nasledovne: 

Účastník 2 uhradí Účastníkovi 1 sumu vo výške  89,90 €, 

Účastník 3 a Účastník 4 uhradia spoločne a nerozdielne Účastníkovi 1 sumu vo výške 

211,60 €, 

Účastník 5 a Účastník 6 uhradia spoločne a nerozdielne Účastníkovi 1 sumu vo výške 

498,50 €. 


