Uznesenie č. 3/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2011
OZ Veľké Bierovce
Á.

ber i ena

ved o mie:

1. kontrolu uznesenia č.2/20H s tým, že všetky body sú splnené
2. žiadosti - informácie uvedené v zápisnici
3. informácie:
a, o novele zákona o sociálnych službách č. zákona 551/2010 - že fyzická osoba má právo
výberu sociálnej služby
b, návrh o prenájme ZŠ Petrovi Šulekovi až po vzájomnej dohode na dobu určitú
c, oznámenie z priemyselného parku Trenčianske Stankovce o zriadení umiestnenia
stavby "Baliareň zeleniny" - navrhovateľ MAJAMIT s.r.o Braneckého 14 Trenčín
d, žiadost' o stavebné povolenie Bioplynová stanica Veľké Bierovce
e, oznámenie o voľbe predsedu Regionálneho ZMOSU - zvolený Ing. Jozef Trstenský
f, oznámenie o voľbe predsedu TVK - zvolený Mgr. Richard Rybníček
g, žiadost' o odkúpenie parcely 444/21 - 25m2, Martin Adamčík a Martina Šišovská
h, žiadosť o drobnú stavbu - záhradná chatka , Ing. Richard Dubnička
ch,žiadost' o prenájom kultúrného domu - dlhodobo p.Letko
i, o celoročnej súťaže Oskar bez Barier 2010
j, žiadost' o kúpu pozemku Pánska niva, firma Trúnek
k, žiadosť o kúpu domu č.216, firma Life Pavol Fero
l, zrušenie uznesenia č.25/2010 . bod 3 - výrub 2 ks ihličnatých stromov - smreka,
z dôvodu výskytu chránených sov myšiarok ušatých
m,žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF -SR, rekonštrukcia osvetlenia,
výmena svietidiela výložníkov, zazelenanie obce, prístavba prístrešku v záhrade KD
n, oznámenie majetkových pomerov riaditeľky Materskej škôlky Lenky Bulkovej
o, o prijatí ponuky vystúpenia súboru ku dňu matiek v predstavení Rok na dedine
p, o ponuke na výstavbu rodinných domov firma TRENTO, RNDr. Vladimír Chlebana
r, o náhradnej výsadbe 60 ks drevín k.ú.Veľké Bierovce - Slovenský vodohospodársky
podnik š.p.Piešťany
s, o výstave prác detí z materskej škôlky v sále kultúrneho domu
t, žiadosť o súhlas na udelenie výnimky k zmene stavby pred dokončením k objektu
v k.ú Vel'ké Bierovce par.č.368/3 - Letecké opravovne Trenčín
v, návrh na založenie klubu seniorov

B. sch val' uje :
1. PredÍženie prevádzkovania stávkového terminálu fa.Junior GAME spol s.r.o
Bratislava v prevádzke Denný bar 21 na obdobie jedného roka
2. Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing.Ladislav Bulko
Hlasovanie: za 3
Proti : 2
Zdržal sa hlasovania: O
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3. Povolenie vchodu do garáže cez obecnú cestu - Stanislav Tehlár a Mária
Tehlárová Veľké Bierovce č.88 p.č.303/5
4. Kultúrnu akciu stavanie mája 30.04.2011
5. Prenájom Požiarnej zbrojnice Ing.Petrovi Janíkovi Agro- Fintil s.r.o od 21.02.2011
do 31.12.2011
6. OZ Veľké Bierovce schvaľuje podľa §9a, odst.I, písm.c zákona 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov odpredaj majetku obce: pozemku číslo parcely 444/21 plochy
o výmere 25m2 za cenu 3€ za 1m2.

c. II k l a dá:
1. Starostovi obce zabezpečiť opravu rozhlasu
2. Vyriešiť sťažnosť p. Kulichovej na opravu oplotenia pri rodinnom dome na základe
vzájomnej dohody na OZ prítomnej p.Táni Kulichovej
3. Osloviť MUDr.Markechovú a MUDr.Mikušovú na dochádzku do ordinácie dospelých
pacientov v obci Veľké Bierovce - Ix týždene

Hlasovanie:

za 5

Zdržal sa hlasovania:

O

Proti: O

Veľké Bierovce, 01.04.2011

Ing.Ján Marcinát
starosta obce

