
                                           Uznesenie č. 2/2011 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27. 01. 2011 
OZ Veľké Bierovce 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e : 
1. kontrolu uznesenia č. 1/2011 tým, že všetky body sú splnené 
 
2. žiadosti – informácie uvedené v zápisnici 
 
3. informácie: 
a/  o možnosti zakúpenia stolov a stoličiek do KD z hotela Tatra 
b/  o povinnosti zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky podľa § 546/2010 
c/  o výške podielových daní za január 2011 
d/  o novele zákona o sociálnych službách – zákon č. 551/2010 
e/  o zameraní činnosti miest a obcí obvodu Trenčín pri plnení krízového riadenia,     
     hospodárskej mobilizácií, civilnej ochrany obyvateľstva 
f/  o činnosti a majetkových pomeroch starostu obce za rok 2009 a 2010 podľa zá- 
     kona č. 357/2004 – pri výkone funkcií verejného činiteľa  
g/  čerpanie rozpočtu za rok 2010 – tvorí prílohu zápisnice 
h/  o oznámení Leteckého úradu o novej ochrannej zóne 
ch/ o prijatí ponuky na odohratie divadla Kamenným chodníčkom na deň 06.03.2011 
      /vstupné dobrovoľné/ 
i/   o pripravovanej kolaudácií Kultúrneho domu 
j/   o prijatí pracovníčky Aleny Zhanačovej na funkciu samostatný odborný referent 
k/  o výberovom konaní – Hlavný kontrolór obce 
l/   o poverení zástupcu starostu obce – Ján Mikláš 
m/ o zriadení novej prevádzky SANO-WELLNESS, s.r.o. – maloobchod s kúpeľňovým  
      vybavením, prírodným kameňom a detskými izbami 
 
4. Vytvorenie komisií: 
     1. Komisia verejného poriadku:      Ján Mikláš, Sandro Prekop, Jozef Kulich 
      2. Komisia kultúrna:                        Mgr. Zuzana Mojžišová, Ing. Eduard Trembecki  
                                                                  Amália Lakotová 
      3. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
          podľa zákona č. 357/2004 Z.z.:     Jozef Kulich, Mgr. Zuzana Mojžišová, Sandro 
                                                                    Prekop        
   

B. s c h v a ľ u j e: 
 
1. VZN č. 1/2011 – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov    
    mesačne na jedno dieťa za pobyt v MŠ vo výške 12,00 € od 01. 03. 2011 
2. Nájomné zmluvy: 
    a/  Mário Sivák, Denný bar 21, Veľké Bierovce odo dňa 01. 01. 2011 s nájmom mesač- 
         ne vo výške 250,00 €. Cenu nájmu riešiť dodatkom k nájomnej zmluve 
    b/ Michal Švikruha, Hostinec pod gaštanom, Veľké Bierovce – nájom za užívanie ve- 
         rejného priestranstva vo výške 30,00 € ročne 
    c/  Sandro Prekop, Veľké Bierovce – užívanie verejného priestranstva – nájom  
         272,30 € ročne 
    d/  Jozef Kopún,Veľké Bierovce–užívanie verej.priestranstva – nájom 58,34 € ročne  
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    e/  Firma LYFE – Pavol Fero – nájom vo výške 770,40 ročne. Nájom podlieha inflácií 
         predchádzajúceho roka 
     f/  novú nájomnú zmluvu s PD Trenčianska Turná na dobu určitú do 31.12.2012 
         s nájmom vo výške 1,5 % z hodnoty pôdy 
3. Otváracie hodiny pre Hostinec pod gaštanom podľa predloženej žiadosti 
4.  Jednorázovú finančnú výpomoc pre Jána Nováka po odpracovaní určitých hodín 
      na verejnoprospešných prácach 
 5. Pokladničnú hotovosť vo výške 700,00 € pre úhradu výdavkových dokladov a  
    výplatu cez pokladňu 
6. Používanie súkromného osobného automobilu starostu obce pre obecné účely podľa 
    platných predpisov od 01. 02. 2011 
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ 
8. Organizačný poriadok OZ 
9.  Nájom kultúrneho cenu podľa predloženého návrhu 
 

C. U k l a d á : 
 
1. Starostovi obce preveriťdopravu cez ulicu od OcÚ po firmu Majamit – zabezpe- 
    čiť dopravnú značku „Zákaz vjazdu nákladných aut“ 
2. Zabezpečiť opravu rozhlasu pri bývalej základnej škole 
3. Osloviť firmu Stim Corp, s.r.o. na predloženie podnikateľského zámeru v pries- 
     toroch býv. základnej škole 
 
 
 
Hlasovanie:           za:  5,       zdržal sa hlasovania:  0,             proti: 0     
 
 
 
 
Veľké Bierovce, 27. 01. 2011 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Ján  M a r c i n á t 
                                                                                                           starosta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


