Uznesenie č. 20/2010
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25. 02. 2010
OZ Veľké Bierovce

A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. kontrolu uznesenia č. 19/2009 s tým, že bod a/ trvá, bod b, c splnené

2. žiadosti:
a/ Akrylmat Daniel Mondek o predĺženie splatnosti nájmu za rok 2009
b/ Akrylmat Daniel Mondek o zmene otváracej doby v prevádzke býv. ZŠ
c/ o pridelenie smetnej nádoby – 2 rodiny
d/ o pridelenie smetnej nádoby – telesne postihnutá osoba
e/ o pridelenie smetnej nádoby – platba ako podnikateľ
f/ o upozornení na nekvalitný múrik suseda
g/ o vyjadrenie k osvedčeniu p. č. 264/1
h/ Junior Game s.r.o. o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu
ch/o jednorázový finančný príspevok
i/ Sanotechnik Maurod Zlaté Moravce – o zriadení prevádzky
j/ Sanotechnik Maurod Zlaté Moravce – o schválení otváracej a zatváracej doby
k/ o žiadosti prijatia do zamestnania do funkcie školníčky

3. informácie:
a/ o výberovom konaní na vypracovanie PD – Aktualizácia PD časť OHRADY a kanalizačné prípojky v obci Veľké Bierovce z dôvodu doplnenia PD pre TVK Trenčín
b/ o zmene trasy R 2 – križovatka D1 – Mníchová Lehota
c/ o vyjadrení obce k zmene trasy R2 z 22. 12. 2009
d/ o návrhu starostu na odkúpenie časti parc. č. 79/3 – 17 m2 pre budúcu ČS-OV za
3,50 €/m2
e/ uvedené v zápisnici pod bodom 2.6 – 1 až 16 tak, ako sú uvedené v predmetnej zápisnici

B. s c h v a ľ u j e:
1. Kúpnopredajnú zmluvu zo dňa 25. 02. 2010 na kúpu CKN par. č. 79/3 o výmere
17 m2 OP v podiele 1/1, k. ú. Veľké Bierovce od predávajúceho Peter Fero, Veľké Bierovce č. 141 za cenu 3,50 € za m2 pre účel výstavby ČS –OV kanalizácie
2. Vyjadrenie obce k osvedčeniu o vydržaní vlastníctva k pozemku par. reg. na
C č. p. 264/1 o výmere 72 m2 v prospech Martina Marcináta č. 123 k.ú. V. Bierovce
3. Otváracie a zatváracie hodiny v prevádzke Fy Sanotechnik Maurod v prevádzke
Veľké Bierovce Po – Ne od 10.00 hod – 19.00 hod
4. Zmenu otváracích hodín v prevádzke Akrylmat Daniel Mondek tak, ako je uvedené
v žiadosti p.č. 46/2010
5. Výber dodávateľa na vypracovanie PD na aktualizáciu PD kanalizácia OHRADY a
kanalizačné prípojky v obci ČS-OV na par. č. 79/3 a 444/18 – firma POYRY TN a
cenu na vypracovanie PD podľa CP Fy POYRY
6. Predĺženie súhlasu obce pre prevádzkovanie stávkoveho terminálu FY Junior Game
v dennom bare 21 do 31. 03. 2011
7. Vyjadrenie obce k zmene trasy R2 od križovatky D1 – Mníchová Lehota z 22.12.2009
bez zmien

- 2 8. Spolufinancovanie inž. sietí OHRADY – 1. etapa 1. časť podľa návrhu starostu obce
č. 2010/038z 01.02.2010 s tým, že Panská Niva sa v roku 2010 nepredá
9. Pridelenie smetnej nádoby z dôvodu vzniku 2 rodín podľa VZN
10.Pridelenie smetnej nádoby z dôvodu telesne postihnutej osoby v rodine
11.Pridelenie smetnej nádoby – za úhradu ako podnikateľ /49,79 €/
12.Uzatvoriť na dobu 5 rokov nájomnú zmluvu z PD Trenč. Turná tak, aby bola umožnená budúca výstavba inž. sietí I.etapy na p.č. 545/1, 545/9, 545/47, 545/57, 444/8
13.Finančný príspevok vo výške 50 € na nákup potravín za odpracovanie 24 hodín
verejnoprospešných prác pre obec
14.Vypracovanie doplnku k ÚPN-O Veľké Bierovce pre zbytok p.č. 470/1, 482/2, 485/2,
486/2, 487/1, 470/45 ako plochy pre výrobu a služby pre firmu TatraCom-Ferro s.r.o.
Dubnica n/V na jej náklady

C. u k l a d á :
1. starostovi obce a kultúrnej komisii pripraviť v menšom rozsahu spomienkovú slávnosť z dôvodu 710-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci. Akcia sa bude konať
dňa 25. júla 2010 v záhrade za Kultúrnym domom v spolupráci s ostatnými záujmovými organizáciami obce. Propagačný materiál zabezpečí obec
2. starostovi obce zabezpečiť aktualizáciu internetovej stránky obce

Hlasovanie:

za: 5,

zdržal sa hlasovania: 0,

proti: 0

Veľké Bierovce, 25. 02. 2010

Ján M a z á ň
Starosta

