
                                                Výpis uznesení zo dňa 22.09.2022 

Uznesenie č. 53/2022 zo dňa 22.09.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Zmena vnútorného predpisu 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Uznesenie č. 54/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo: 

A) poveruje starostku dojednať s nájomníčkou ukončenie nájmu, prípadne nové podmienky nájmu 

a pripraviť všetky podklady tak, aby na nasledujúcom zasadnutí OCZ bolo možné nájom vysporiadať, 

najneskôr do 31.10.2022.  

B) schvaľuje odpustenie nájmu za mesiac 10/2022 pokiaľ bude preukázateľne prevádzka v predmete nájmu 

ukončená k 31.10.2022 

 

Uznesenie č. 55/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku zabezpečiť cenové ponuky na realizáciu oplotenia Malej 

kompostárne. 

 

Uznesenie č. 56/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí 

podpory č. SAŽP ORP/ZO2020/44 novým záväzkom medzi obcou a SAŽP. 

 

Uznesenie č. 57/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, 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 tak ako bolo uvedené v Zámere schválenom uznesením č. 45/2022zo dňa 25.08.2022 

. 

B) súhlasí s podaním Návrhu na vklad v súlade s platnou Kúpnou zmluvou 

E) poveruje starostku k súčinnosti pri podávaní návrhu na vklad a všetkých úkonoch vedúcich 

k vysporiadaniu reparcelizácie ako je uvedená v Kúpnej zmluve 

 

Uznesenie č. 58/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo: 

A) prerokovalo informáciu o výsledku verejnej obchodnej  súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce 

B) berie na vedomie závery komisie a výsledok verejnej obchodnej súťaže 

C. schvaľuje  v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, s uznesením obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce č. 40/2022 zo dňa 

16.06.2022 a s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo dňa 08.09.2022, predaj 

nehnuteľností vo vlastníctve obce Veľké Bierovce:  

1. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/30, druh pozemku: orná pôda o výmere: 601 m2, 

2. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 609 m2, 

3. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 766 m2, 

4. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 668 m2, 

5. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/47, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 63 m2, 



6. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/48, druh pozemku: orná pôda o výmere: 606 m2, 

7. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/49, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2, 

8. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/50, druh pozemku: orná pôda o výmere: 578 m2, 

9. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/51, druh pozemku: orná pôda o výmere: 579 m2, 

10. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/52, druh pozemku: orná pôda o výmere: 584 m2, 

11. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/53, druh pozemku: orná pôda o výmere: 599 m2, 

12. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/54, druh pozemku: orná pôda o výmere: 639 m2, 

13. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/55, druh pozemku: orná pôda o výmere: 765 m2, 

14. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/56, druh pozemku: orná pôda o výmere: 944 m2, 

15. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/57, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 162 m2, 

16. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/58, druh pozemku: orná pôda o výmere: 702 m2, 

17. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/59, druh pozemku: orná pôda o výmere: 874 m2, 

18. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/60, druh pozemku: orná pôda o výmere: 660 m2, 

19. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/61, druh pozemku: orná pôda o výmere: 556 m2, 

pre kupujúceho DIPLOMATIC Invest s.r.o., IČO: 52332675 za kúpnu cenu 540.000,- EUR v zmysle 

priloženej kúpnej zmluvy a zverejnených podmienok verejnej obchodnej súťaže.  

D. ukladá starostke obce vysporiadať vinkulačné vklady v zmysle vyhlásenej VOS a vykonať všetky úkony 

z VOS zaväzujúce obec z plnenia zo zmluvy a zverejnených podmienok VOS.  

 

Uznesenie č. 59/2022 zo dňa 22.09.2022        

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novelizáciu Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

 


