ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach konaného dňa 21.03.2013
========================================
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Jozef Kul ich, Sandro Prekop
Program:1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia č. 4/2012
3. Čerpanie rozpočtu 2012
4. Návrh rozpočtu na roky 2013,2014,2015
5. Správa o financovaní Materskej školy Veľké Bierovce
6. Správa o kanalizácii obce
7. VZN č.1/2013 o podmienkach držania psov v obci Veľké Bierovce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
1.Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
2. Kontrola uznesenia č. 4/2012
Všetky body uznesenia boli splnené.
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012
príjem celkom
výdavky celkom
rozdiel

209 913,77 €
183 623,65 €
+ 26 290,12 €

4.Návrh rozpočtu na roky 2013,2014,2015
bežné výdavky
bežné príjmy
vyrovnaný rozpočet

209 400,- €
209 400,- €

5. Správa o financovaní Materskej školy Veľké Bierovce
Prognóza výšky dotácie pre obec podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,3 v Eurách
je 1618,89 € ( počet detí v MŠ 36 x 1618,89 = 58 280,04 € )
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obec poskytne finančné prostriedky MŠ zriadenou obcou najneskôr 28. deň v mesiaci
55 000 € v roku 2013.

6. Správa o kanalizácii obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo :
zvýšenie základného imania o 40 698,- € - zmluva o poskytovaní vkladu a postupe
realizácii “Intenzifikácia ČOV, v odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou
v Trenčianskom regióne“ a vysúťažené náklady na realizáciu projektu
V nadväznosti na uznesenie č.6/2007, ktorým bola schválená „Zmluva o poskytnutí vkladu pri
realizácii intenzifikácie ČOV, odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom
regióne“ a vysúťažené náklady na realizáciu projektu
schvaľuje
aby obec prevzala záväzok na zvýšenie základného imania v spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. so sídlom sídlo: 1.mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724 spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 10100/R
( ďalej len „emitent „ alebo „ TVK, a.s.“)
vo forme peňažného vkladu do základného imania eminenta s nasledovnými podmienkami:
- hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania upísaním akcií :
40 698 €
- splatnosť:
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 14 dní od
prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 1 roka od
prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 2 rokov od
prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania

7.VZN č.1/2013 o podmienkach držania psov v obci Veľké Bierovce
Obecné zastupiteľstvo prijalo a schválilo VZN č.1/2013 o niektorých podmienkach
držania psov v obci Veľké Bierovce

- 3 8.Rôzne
- Mário Sivák – Bar 21 – žiadosť o umiestnenie detského ihriska
- Veľké Bierovce – zvonica parcela číslo 339, oznámenie o začatí správneho konania vo
veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky –07.02.2013
- Ing. Richard Dubnička – žiadosť o povolenie prístavby k záhradnej chate 4,5mx4,5m
- poverenie na vykonanie protipožiarnej kontroly – ORHZ – TN1
- integrované povolenie – farma Veľké Bierovce – odchovne mládok, produkcia vajec
- Snem Združenia obcí Mikroregión Inovec – 13.03.2013
- SAD Trenčín – odpoveď na sťažnosť detí Základnej školy
- Pavol Fero – LIFE Veľké Bierovce č.141 – žiadosť o odpredaj domu č.216 a záhrady
parcely č.110
- zápis detí do Materskej školy pre rok 2014
- žiadosť o schválenie otváracích hodín – Hostinec pod Gaštanom, Michal Švikruha
Pondelok – Štvrtok 10:00 – 23:00 hod.
Piatok – Sobota
10:00 – 24:00 hod.
Nedeľa
09:00 – 23:00 hod.
- All Control spol. s.r.o. Veľké Bierovce – predaj záhradných potrieb, Michal Švikruha
Pondelok – Piatok
Sobota

08:00 – 16.00 hod.
08:00 – 12.00 hod.

-JUMBO Pub, Veľké Bierovce č.86 – Branislav Mondek – schválenie otváracích hodín
Pondelok – Štvrtok 15:00 – 22:00 hod.
Piatok
15:00 – 24:00 hod.
Sobota
11:00 – 24:00 hod.
Nedeľa
11:00 – 22:00 hod.
- Junior Game spol. s.r.o. –žiadosť o predĺženie prevádzkovania terminálu videohier
- stanovisko PD Trenč. Turná – k zvýšeniu dane z ornej pôdy
- nadstavba administratívnej budovy DALITRANS s.r.o. Veľké Bierovce – OcÚ súhlasí
- prestrešenie vstupov DALITRANS s.r.o. Veľké Bierovce
- umiestnenie stavby Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2 v katastrálnom území obce
Veľké Bierovc
9.Diskusia
-oprava osvetlenia v obci
-CNS Bratislava – Filip Morong – nájomná zmluva internetové pripojenie pre obec
Veľké Bierovce a okolité obce
-Mgr. Pavol Križan – žiadosť o zámenu pozemku parcele číslo 342,343 – návrh hranice
1m posunutá maximálne – situačný návrh pozemkov – možnosť rozšírenia verejnej
komunikácii – v zmysle priloženého návrhu
-oznámenie majetkových pomerov – funkcii, zamestnaní – Ing. Ján Marcinát starosta
obce, Lenka Bulková riaditeľka MŠ
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- žiadosť Zuzana Čičová o trvalý prenájom pozemku o výmere cca 10 m2, starostlivosť
a údržba
-Solamp Czech rep. s.r.o. – výmena vonkajšieho osvetlenie za úsporný režim
10.Návrh uznesenia

11.Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.

Veľké Bierovce 21.03.2013

Ing. Ján Marcinát
starosta obce
Zápisnicu napísala:
Alena Zhanačová
Overovatelia zápisnice:
Jozef Kulich

______________________

Sandro Prekop

______________________

