
                                                Výpis uznesení zo dňa 25.08.2022 

Uznesenie č. 41/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu 2022 

6. Prerokovanie projektov 

7. Schvaľovanie dokumentov MŠ k začiatku šk. roka 2022/2023 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Uznesenie č. 42/2022 zo 25.08.2022    

Poslanci OCZ poverujú starostku k vypracovaniu podkladov k prerokovaniu možnej VOS k nájmu 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

Uznesenie č. 43/2022 zo 25.08.2022    

Poslanci OCZ poverujú starostku vyžiadaním doplňujúcich informácií a dokladov, ktoré by preukazovali 

povinnosť plnenia z nároku poskytnutie finančného príspevku n rok 2023 vo výške 750,00€ pre klientku 

Ľ.O.  

 

Uznesenia č. 44/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje Dohodu o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej podľa §48 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení, medzi obcou a FO – M.J., J.Š., M.Š., M.V., E.V., ktorej 

predmetom je reparcelizácia a zámena nehnuteľností podľa Geometrického plánu č. 36319830-217/21 na 

oddelenie pozemkov p.č. 165/2, 165/4-5, 165/7-11 a 431/5  

B) ukladá starostke obce v zmysle §451  Občianskeho zákonníka vrátiť poskytnuté plnenia všetkým 

stranám a to bezodkladne najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu tejto dohody jednotlivými účastníkmi, 

v plnej výške, na bankový účet každej zmluvnej strany tak, ako je uvedené v dohode. 

 

Uznesenie č. 45/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zámer vysporiadania parciel Hrušky II. a aj spôsob predaja a kúpnopredajnú cenu. K tomuto úkonu 

starostka predložila v súčinnosti s právničkou obce nový Návrh na vysporiadanie a to 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 ako Zámer predaja pozemkov Obce Veľké Bierovce z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde predmetom predaja sú pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce 

Veľké Bierovce: 

- parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m², 

 - diel č.11 – orná pôda o výmere 91m²,  

 - diel č.12 – orná pôda o výmere 112m²,  

 - diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², 

 - diel č.14 – orná pôda o výmere 170m²,  

 - diel č.15 – orná pôda o výmere 189m²,   

 - diel č.16 – orná pôda o výmere 207m². 

Parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m²  a  diel č.11 – orná pôda o výmere 91m², kupujúcemu Michal 

Jurčo, bytom 913 11 Veľké Bierovce 319. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 177,00 €. 

Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške   144,00 €. 

 



Diel č.12 – orná pôda o výmere 112m² a diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², kupujúcim Juraj Šišovský 

a Michaela Šišovská,  bytom 913 36 Selec 340. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 240,00 €. 

Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 195,00 €. 

 

Diel č.14 – orná pôda o výmere 170m², diel č.15 – orná pôda o výmere 189m² a diel č.16 – orná pôda o výmere 

207m², kupujúcim Michal Vrba a Eva Vrbová, bytom Partizánska  č. 803/28, 911 01 Trenčín. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 566,00 €. 

Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 460,00 €. 

Účelom predaja je dôvod hodný osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v scelení pozemkov vo vlastníctve jednotlivých účastníkov do 

ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným plánom obce Veľké Bierovce.  

B) cenu predaja vo výške 1,00€/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 983,00 €. 

C) účel predaja je dôvod hodný osobitého zreteľa, ktorý spočíva v scelení pozemkov vo vlastníctve 

jednotlivých účastníkov kúpnej zmluvy do ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade 

s územným plánom obce Veľké Bierovce. V každom prípade sa jedná o zvyškové  pozemky malej výmery, 

ktoré bezprostredne susedia s pozemkami jednotlivých kupujúcich. Obec kúpnou zmluvou nadobudne od 

manželov V.  za totožnú kúpnu cenu za m2 diel č. 1 vyznačený na geometrickom pláne vo výmere 983 m2, 

t.j. vo výmere totožnej s výmerou parcely  č. 431/5 a dielov 11-16 predávaných obcou. 

 

Uznesenie č. 46/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu na obstaranie vyvýšených záhonov s príslušenstvom pre 

potreby dotvorenia projektu náhradnej výsadby – realizácia verejnej zelene s P.J., v obstarávacej sume 

850,00€ za podmienok stanovených v predloženej zmluve. 

 

Uznesenie č. 47/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku na vyzvanie žiadateľa FO – S.Ž. o doplnenie a upravenie návrhu 

Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku uzatvorenú podľa §151n a nasl. v spojení s §531 a 

§532 zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi obcou ako povinným, ZSD ako 

oprávneným a FO – S.Ž. ako žiadateľom, kde predmetom zmluvy sú ustanovené podmienky zriadenia 

vecných bremien na parcelách vo výlučnom vlastníctve obce, v ktorých majú byť trasované nové siete NN, 

VN pre plánovanú IBV na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. 

Pripomienky:  

1. Podanie návrhu na vklad môže byť len spoločné (žiadateľ s obcou) po zaplatení jednorazovej náhrady.  

2. Doplniť do návrhu chýbajú dve parcely, ktoré sú v ZP neohodnotené (v zmysle priložených GP).  

 

Uznesenie č. 48/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022 v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

 

Uznesenie č. 49/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 4.000,- eur na dofinancovanie 

nákladov obce, na zveľaďovanie majetku obce nad rámec bežnej údržby ako bola rozpočtovaná a na 

čiastočnú úhradu vybavenia ŠJ tak, ako bolo uvedené v návrhu.  

 

Uznesenie č. 50/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na náhradnú 

výsadbu vo výške 20.000,- € za účelom financovanie vyvýšených záhonov a úhradu záhradného náradia 

a výsadbového materiálu. 

 

Uznesenie č. 51/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ, Školský vzdelávací program a Rozvrh pracovného času 

zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 



B) Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský 

rok 2020/2021 s podmienkou zapracovať zmenu textu v časti „Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti v rozsahu aktualizácie skutočných príjmov a výdavkov pre školský rok 

2021/2022“. Navrhovaná zmena: Príjmy z PD pre financovanie MŠ a ŠJ predstavovali 127.971,16€. Dotácia 

na MŠ 5+ 09/21 až 07/22 boli 4.357,00. Príspevok od rodičov 09/21-07/22 bol 3.772,47€ a prijatá dotácia na 

OOPP z OÚ TN bol 240,00€. Celkové skutočné príjmy pre šk. r. 2021/2022 predstavovali 136.340,63€ spolu. 

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 76.237,75€. výdavky na energie spolu boli vo výške 3.012,28€. 

výdavky na EDU (5+) boli 4.161,39€ a z týchto sa hradili napr. divadelné predstavenie, beseda, EDU 

pomôcky ako ceruzky, perá, modelovacie potreby, zošity, papier, hojdacie sedačky, futbalové bránky, vodná 

stena, lopty, balančná plošina, kufríky a iné. Ostatné výdavky vo výške 9.347,95€ boli použité v sume 

819,05€ na úpravu dvora v MŠ (vyvýšené záhony, skrutky, zámková dlažba, betón, obrubníky), 

396,08€  údržba budovy (oprava vstupných dverí), 400,96€ poplatky za  telefón a internet, 1.250,01€  pranie 

prádla, tepovanie lehátok, dezinfekcia ložného prádla a lehátok a textilného vybavenia MŠ, 

431,18€  čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, 243,09€ kancelárske potreby, drobný materiál, 

102,90€  nová posteľná bielizeň, 155,58  pracovná obuv a odevy zamestnankýň MŠ a ŠJ, 355,50€  poistenie 

budovy a poistenie zamestnancov, 5.193,60€ na stravné lístky – zamestnankýň. Výdavky na ŠJ boli 

43.581,26. Celkové skutočné výdavky pre šk. r. 2021/2022 predstavovali 136.340,63€ spolu. 

C) Školský poriadok s podmienkou zapracovať zmenu textu: „Prerušenie dochádzky MŠ z kapacitných 

dôvodov, teda ak je v MŠ menej detí, navrhuje riaditeľka MŠ zriaďovateľovi, ak je v MŠ menej ako jedno 

dieťa.“  

Uznesenie č. 52/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke vydať nasledujúce stanovisko k dokumentu Zmeny a doplnky č. 

2 UPN-O Opatovce – stanovisko k strategickému dokumentu: 

A. Obec Veľké Bierovce nesúhlasí s rozšírením záberu ornej pôdy za účelom rozšírenia ťažby štrkov 

medzi kanálom Váhu a korytom Váhu a nesúhlasí s rozšírením ťažby štrkov medzi kanálom Váhu 

a korytom Váhu. K tomuto stanovisku uviesť odôvodnenia vyplývajúce z prerokovania. 

B. Obec nemá námietky k plochám D2/6 a D2/5, ktoré sú situované hlbšie v území katastra Opatovce, 

avšak požaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie súvisiace s dopravou z týchto plôch 

vedenou cez k.ú. Veľké Bierovce. 

C. Obec nemá námietky k plochám D2/1, D2/2 a D2/3 tak, ako sú v dokumente navrhnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

 


