
ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Bierovciach konaného dňa 27.02.2014

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Ing. Eduard Trembecki, Sandro Prekop

Program:1.Otvorenie zasadnutia
2.Kontrola uznesenia č. 4/2013
3.Čerpanie rozpočtu za rok 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. 4/2013

Na poslednom riadnom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia charakteru – schvaľuje
a berie na vedomie. Všetky body boli splnené.

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2013

príjmy celkom : 247 963,87 €
výdavky celkom : 219 371,37 €
rozdiel : 28 592,50 €

4.Rôzne

a) informácie:
- cenová ponuka na vymáhanie pohľadávok – Mgr. Róbert Banas – advokát – 4€ za

každý jeden prípad
- výmena tlakových reproduktorov – obecný rozhlas
- oprava verejného osvetlenia – zdvižná plošina
- energetický audit verejného osvetlenia obce Veľké Bierovce – Ecologic – projekt –

Koncesná zmluva – splátkový kalendár na 15 rokov – 312,- € ročne
- úprava, utlačenie kompostovej jamy
- úprava cesty po oprave vodovodnej siete – asfaltovanie, betónovanie
- Pavol Zemko – verejné- prospešné práce ( 4 hod – denne ) od 01.04.2014 do 31.12.2014

b) žiadosti :
-žiadosť o odkúpenie obecného pozemku k.ú. obce Veľké Bierovce – Peter Bulko
Opatovce 108 – parcela číslo 500/2 o výmere 106 m2, geometrický plán číslo 17905095-

061-13 – č.j. 1081/13 – predaj 1m2 – 3€



- 2 –

-žiadosť o odkúpenie obecného pozemku k.ú. obce Veľké Bierovce – Mária Ondrášková,
Veľké Bierovce 1 – parcela číslo 500/3 o výmere 212 m2, geometrický plán číslo
17905095-051-13 predaj 1m2 – 3€

- Výpoveď nájomnej zmluvy – BAR 21 Mário Sivák
- nová nájomná zmluva – zmena názvu prevádzky Bier – Pub na meno Martina
Siváková

ž iadosť o zmenu názvu prevádzky v súhlasnom stanovisku k umiestneniu
a prevádzkovaniu terminálu videohier JUNIOR GAME spol. s.r.o Bratislava pre
prevádzku Bier – Pub, Martina Siváková, Veľké Bierovce 21
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového
terminálu – zmena názvu prevádzky JUNIOR GAME spol. s.r.o. Bratislav pre
prevádzku Bier- Bub, Martina Siváková, Veľké Bierovce 21

5.Diskusia

- oprava verejného rozhlasu v obci
- oprava verejného osvetlenia v obci
- vybudovanie detského ihriska v obci
- separovaný zber v obci Veľké Bierovce
- 12. Ročník SFSFS – Krivosúd- Bodovka – folklór – p. Bolech
- separovaný zber v obci Trenčianska Turná
- 12. Ročník SFSFS Bodovka – folklór – p. Bolech
6.Návrh uznesenia

9.Záver

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

Veľké Bierovce 27.02.2014

Ing. Ján Marcinát
starosta obce

Zápisnicu napísala:
Alena Zhanačová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Eduard Trembecki _________________________

Sandro Prekop _________________________


