
                                                Výpis uznesení zo dňa 17.10.2022 

Uznesenie č. 60/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a plánu rozpočtu na roky 2024-2026 

6. Schvaľovanie správy audítora 

7. Schvaľovanie správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

8. Správa o projektoch - odpočet 
9. Rôzne 

10. Záver 

 

Uznesenie č. 61/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo odkladá schvaľovanie žiadostí o čerpanie dotácie z rozpočtu obce do najbližšieho 
riadneho zasadania OCZ s novozvoleným starostom a poslancami OCZ. 

 

Uznesenie č. 62/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystúpenie Obce Veľké Bierovce zo združenia Mikroregión Inovec 

a ukončenie členstva v tomto združení v súlade so stanovami združenia. 
 

Uznesenie č. 63/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad 
Piaristov pre Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu 
na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2023 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, 
ktorá bude uhradená bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 
 

Uznesenie č. 64/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa RKC Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad žiada o 

dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2023 na mzdy a prevádzku školských zariadení 
na rok 2023 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá bude uhradená bezodkladne na účet 
uvedený žiadateľom. 
 

Uznesenie č. 65/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Silvia Masárovej, starostky obce Veľké Bierovce 

o preplatenie nečerpanej dovolenky v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. a platnou súvzťažnou legislatívou 
v plnom rozsahu so zostatkom ku dňu ukončenia jej mandátu. 

 

Uznesenie č. 66/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., IČO: 

34 129 316,  ktorej predmetom je spolupráca – poskytovanie zliav občanom obce. 
 

Uznesenie č. 67/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľujú Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 
31.12.0210 s Poľnohospodárskym družstvom v Trenčianskej Turnej, IČO: 00207284, ktorej predmetom je 
aktualizácia prenajatej plochy. 
 

Uznesenie č. 68/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo v súlade s platnou legislatívou:  

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu rozpočtu 
obce na výhľadové roky 2024 a 2025  



B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2023  
C) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2024 a 2025 

 

Uznesenie č. 69/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 
ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021 pre štatutárny orgán a obecné 
zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 10.10.2022. 

 

Uznesenie č. 70/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z prípravného konania Pozemkových úprav v obci Veľké 
Bierovce. 

 

Uznesenie č. 71/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje CP spoločnosti PEMAL, s.r.o., IČO: 46 607 871 na vybudovanie 

podkladovej plochy na zadnom dvore v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach. 
 

Uznesenie č. 72/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k zabezpečeniu ZP ako podkladu k zámeru predaja. 
 

Uznesenie č. 73/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 
A) schvaľuje dodávateľa  úprav v objekte budovy bývalej ZŠ, spoločnosťou IFOND, s.r.o., IČO: 45 242 089 

B) schvaľuje použitie FP z výnosu z predaja OHRADY vo výške predloženej cenovej ponuky 

C) zaväzuje použitie FP výnos z predaja pozemkov použiť prioritne na projekt Rekonštrukcia budovy 
bývalej Základnej školy. 
 

Uznesenie č. 74/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 
A) schvaľuje lokalitu Pánsky most ako ďalšiu etapu výsadby 

B) schvaľuje čerpania FP z Náhradnej výsadby v plnom zostatku  

 

 


