ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach konaného dňa 27.06.2013
========================================
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ján Mikláš, Sandro Prekop
Program:1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia č. 1/2013
3. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013
4. Schválenie platu starostu a hlavného kontrolóra – po zvýšení priemernej
mzdy NH
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh uznesenia
8. Záver
1.Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí OcZ.
2. Kontrola uznesenia č. 1/2013
Všetky body uznesenia boli splnené
3. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013
Príjmy
64 322,69 €
Výdavky
46 624,46 €
–––––––––––––––––––––––––––
Rozdiel
17 698,23 €

4. Plat starostu
805 x 1,65 = 1.328,25 €
odmena 25%:
332,06 €
celkom mesačne: 1.661 €
hlavný kontrolór
805 x 1,28 = 1.030,40 €
pracovný úväzok:
0,042 = 43,27 t.j. 44 €

-25.Rôzne
- Marius Pedersen – navýšenie ceny za vývoz komunálneho odpadu o 3,6% - od 1.4.2013
- obvodný úrad Trenčín – kontrola čiernej skládky pod mostom komunálny odpad –
2 kontajnery 20.4.2013
- právne poradenstvo – bezplatne pre občanov – Judr. Lukajko Jozef v KD 1x za 3
mesiace
- 1x v mesiaci – vývoz štrkopiesku Trenčín most
- národná kultúrna pamiatka – zvonica v obci Veľké Bierovce vlastníci Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi Slovenska Trenčianske Stankovce č. 340 p.č. 339, LV 264 k.ú.
Veľké Bierovce
- deň Matiek – 12.5.2013 vystúpenie súboru Opatovčan a detí z MŠ – 25 detí
- Junior Game s.r.o. – predlženie súhlasu na prevádzkovanie terminálu videohier ... do
31.12.2014
- Zemko Pavol – verejnoprospešné práce v obci – kosenie, zametanie – úrad práce TN
od 01.07.2013
- Ing. Ladislav Balko – výmena strešnej krytiny p.č. 34 číslo domu č.34
- MDD- 20.6.2013 – skákací hrad, opekačka
- MŠ Veľké Bierovce – maľovanie pivnice, schodiska, priestorov ŠJ
- trativod Kulich Marián – priekop oproti KD
- kontrola CO – Obvodný úrad Ing. Reháková – plnenie krízových situácii
- modernizácia osvetľovacej sústavy – s využitím technológie LED – výroba svietidiel v
Holandsku
- povinná práca 40 hodín Juraj Ševák – bezplatne
- splátkový kalendár upísaných akcií TVK a.s. Trenčín – kanalizácia
01.7.2013 – 12 210 €
13.6.2014 – 12 210 €
13.6.2015 – 16 278 €
- Ing. Marek Masaryk – Pod Hájom 1096 – 89 Dubnica nad Váhom s výstavbou rod.
domu p.č. 73/5 k.u. V. Bierovce
- VZN č. 2/2013 – určenie výšky finančných prostriedkov MŠ V. Bierovce

6.Diskusia
- opraviť výtlky na ceste – Správa ciest Trenčín
7.Návrh uznesenia
8.Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.
Zápisnicu napísala : Alena Zhanačová
Vo Veľkých Bierovciach dňa 27.6.2013

-

3 Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Ján Mikláš

_______________

Sandro Prekop ________________

