
                                                Výpis uznesení zo dňa 28.04.2022 

 

Uznesenia č. 20/2022 zo 28.04.2022    

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. Oznámenie o padaní majetkových priznaní – predkladá HK obce 

7. Schvaľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Uznesenia č. 21/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámennú zmluvu uzatváranú medzi obcou a FO – M.J., J.Š., M.Š., M.V., 

E.V.,  

 

Uznesenia č. 22/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k úprave nájomnej zmluvy s PD Trenčianska Turná formou 

dodatku k nájomnej zmluve – poníženie výmery prenajatej plocha o 1861 m2. 

 

Uznesenia č. 23/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k príprave predaja CKN 162/2 o výmere 1861 m2. 

 

Uznesenia č. 24/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  podmienky VOS na obstaranie PD k územnému konaniu pre domov 

seniorov tak, ako boli predložené. 

 

Uznesenia č. 25/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje umiestnenie Malej kompostárne podľa prílohy 

B) poveruje starostku získaním súhlasu nájomcu PD Trenčianska Turná s vypustením časti EKN 458 

o výmere 1000m2 

C) poveruje starostku k úprave nájomnej zmluvy s PD Trenčianska Turná formou dodatku k nájomnej 

zmluve poníženie výmery prenajatej plocha o 1000 m2. 

 

Uznesenia č. 26/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie starostky a hlavnej kontrolórky obce o podaní 

majetkového priznania podľa čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenia č. 27/2022 zo 28.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podujatí organizovaných obcou alebo spolkami pôsobiacimi v obci, na 

ktorých sa obec finančne podieľa nasledovne: 

1. Apríl - Stavanie Mája 

2. Máj - Noc v knižnici 

3. Jún – MDD 

4. Jún – Jánske ohne (poriada Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE 

– OPATOVCE) 

5. Júl – Zahájenie leta 2022   

6. Október – Vítanie nových miniobčanov, posedenie s jubilujúcimi seniormi 

7. Október - Hodová 

8. December - Mikuláš 

9. December - Adventný bazár( MŠ) 

 


