
ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach konaného dňa 26.09.2013

========================================

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ján Mikláš, Jozef Kulich

Program:1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia č. 2/2013
3. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2013
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver

1.Otvorenie zasadnutia

Starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí OcZ.

2. Kontrola uznesenia č. 2/2013

Všetky body uznesenia boli splnené

3. Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2013

Príjmy 129 258,64 €
Výdavky 97 029,21 €
–––––––––––––––––––––––––––
Rozdiel 32 229,49 €

4.Rôzne

- Bioplynová stanica Veľké Bierovce – zhodnocovanie odpadu – zámer – Obvodný
úrad životného prostredia Trenčín

- Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia
Žilina – integrované povolenie Farma Veľké Bierovce – 25.07.2013

- Efektívne zhodnocovanie komunálných odpadov 19.0.92013
- Šachový turnaj v KD – šachový oddiel Veľké Bierovce 15 hráčov
- Ing. Róbert Klement č. 288 – oplotenie pozemkou č.parcely 77/8, 77/10
- Obec Adamovské Kochanovce – územný plán obce – bez pripomienok
- Úspech chovateľov hydiny a zajacov na výstave v Košiciach
- Bezplatné právne poradenstvo JUDr. Lukajka – 18.09.2013
- Stretnutie s dôchodcami 31.10.2013
- Vítanie detí 10.10.2013
- Hodová zábava 20.10.2013 – Obecný športový klub
- Zameriavanie obce kvôli kanalizácie – TVK – Geodézia Trenčín, 23.09.2013
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- Energetický audit verejného osvetlenia – rozpočet
- Kolaudácia administratívnej budovy Dalitrans s.r.o.
- Kolaudácia prestrešenia vstupov Dalitrans s.r.o.
- IBV 7RD Veľké Bierovce – STL plynovod, parcela číslo 504/1, 504/2, 505
- Územný plán obce Chocholná – Velčice
- Ponuka operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-CR – program

obnovy dediny, prehlbovanie kontaktu, komunikácia a spolupráca medzi
obyvateľmi – cezhraničná spolupráca

- Výstava hydiny a holubov
- Príprava 2 ks kontajnerov na vývoz komunálneho odpadu v októbri 2013
- Oprava rozhlasu v obci – sťažnosť p.Dušan Jašo

5.Diskusia

- návrh umiestniť zrkadlo na križovatku Opatovce – Veľké Bierovce ( dom pána
Vladislava Zemánku

- návrh umiestniť stopku – križovatka kolónie 3 rodinné domy
- návrh na úpravu kompostovej jamy
- oprava rozpočtu – úprava
- kompetencie starostu pre zmeny rozpočtu obce

6.Návrh uznesenia

7.Záver

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

Zápisnicu napísala : Alena Zhanačová
Vo Veľkých Bierovciach dňa 26.09.2013

Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

Ján Mikláš _______________

Jozef Kulich ________________


