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Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 29.05.2014 o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení 2 poslanci OZ
Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach otvoril starosta obce Ing.
Ján Marcinát, ktorý privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OZ.
Starosta obce na základe prítomnosti poslancov skonštatoval uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poveril pani Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jána Mikláša a Jozefa Kulicha.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2014
4. Úprava rozpočtu 2014
5. Záverečný účet obce za rok 2013
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2013
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.
ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia ObZ vykonal starosta
obce Ing. Ján Marcinát.
Konštatoval, že uznesenia charakteru – schvaľuje a berie na vedomie, s termínom
plnenia k dnešnému dňu sú splnené.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie správu o plnení uznesení
ad. 3./ Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2014
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2014. Čerpanie rozpočtu
predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
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K 31.03.2014 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
príjmy celkom: 69.474,32 €
výdavky celkom: 50.209,48 €
rozdiel:
19.264,84 €
Poslanci zobrali správu o čerpaní rozpočtu k 31.03.2014 na vedomie bez pripomienok.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
− berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2014
Zodp.: starosta obce
ad. 4./ Úprava rozpočtu na rok 2014
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014. Návrh na úpravu
rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
Príjmy celkom:
z toho: bežný rozpočet:
kapitálový rozpočet:
finančné operácie:
Výdavky celkom:
z toho: bežný rozpočet:
kapitálový rozpočet:
finančné operácie:
Hlasovanie:

zvýšenie o 6.520 ,00€
1.870,00 €
1.000,00 €
3.650,00 €
zvýšenie o 7.420,00€
1.870,00 €
1.000,00 €
3.650,00 €

za - 3

proti – 0

zníženie o 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
zníženie o 900,00 €
900,00 €
0,00 €
0,00 €
zdržal sa - 0

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
− schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 - zvýšenie celkového rozpočtu o
6.520,00 €
Zodp.: starosta obce
ad. 5./Záverečný účet obce za rok 2013
Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2013 a návrh na
použitie prebytku hospodárenia za rok 2013. Záverečný účet obce vypracovala účtovníčka
obce Oľga Petrová.
Schválený rozpočet obce za rok 2013: 241.140,00 €
Rozpočet po zmenách k 31.12.2013:
277.128,00 €
Príjmy rozpočtu k 31.12.2013:
Výdavky rozpočtu k 31.12.2013:

247.964,00 €
219.371,00 €
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za - 3
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28.593,00 €

proti – 0

zdržal sa - 0

Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
− schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
− schvaľuje použitie prebytku hospodárenia 2013 v sume 28.593,00 € na tvorbu
rezervného fondu
- schvaľuje prevod z rezervného fondu vo výške 3.650,- € na čiastočnú úhradu
vkladu do TVK a.s.
ad. 6./Správa hlavného kontrolóra za rok 2013
Ing. Ladislav Bulko – hlavný kontrolór obce predložil na schválenie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce za rok 2013 a Správu z kontroly uzatvorených
zmlúv o prenájme majetku obce Veľké Bierovce platných v roku 2014 a predložil Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2014.
Hlasovanie:

za - 3

proti – 0

zdržal sa - 0

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
− schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
z rok 2013
− schvaľuje Správu z kontroly uzatvorených zmlúv o prenájme majetku obce
Veľké Bierovce platných v roku 2014
− berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Bierovce na I. a II. polrok 2014
ad. 7./Rôzne
a/ informácie
- - program odpadového hospodárstva na roky 2011- 2015
Združenie obcí Mikroregión Inovec
- Obec Krivosúd-Bodovka
- Obec Mníchová Lehota
- Obec Opatovce
- Obec Selec
- Obec Soblahov
- Obec Trenčianske Stankovce
- Obec Trenčianska Turná
- Obec Veľké Bierovce
- Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

-

Záverečný účet obce Veľké Bierovce za rok 2013
Mandátna zmluva – verejné osvetlenie v obci AE konzultanti s.r.o. – obec V.Bierovce
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-

dohoda § 10 ods. 3, ods. 9 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi –
úrad práce sociálnych vecí a rodiny
- vnútorný predpis o postupe a zaradovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR,
z Európskej únie poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
- intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Veľké Bierovce –
kanalizácia – vyjadrenie k dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej
premávky
- oznámenie o výške platu – starosta obce
- Tarifný plat 824 € x 1,65 = 1.359,60 €
- Odmena 25%
= 339,90 €
- oznámenie o výške platu - hlavného kontrolóra
- Tarifný plat
824 € x 1,28 = 1054,72 €
- Pracovný úväzok 0,042 hod. = 44,29 € t.j. 45,- €
- Priemerná mesačná mzda zamestnanca SR v roku 2014 dosiahla 824 €
- Výberové konanie na riaditeľku MŠ Veľké Bierovce
- Eva Bočáková – žiadosť o pracovné voľno
- Odborná príprava Ing. Ján Marcinát – ochrana prírody a krajiny
- okresná prokuratúra Trenčín vykonať opatrenia s umiestňovaním reklamných
a informačných a propagačných zariadení - bilbordy
- valné zhromaždenie TVK – 19.05.2014 – počet hlasov 14 940 akcionár obec Veľké
Bierovce
- Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2 – zhodnocovanie odpadov – zámer
- oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Ing.
Jána Marcináta a Lenky Bulkovej riaditeľky MŠ
Informácie ad.7./ bod rôzne, odsek a, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
b/ žiadosti
- žiadosť spoločnosti DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce 266 o prevádzkovanie
čerpacej stanice v nasledovných hodinách:
pondelok – nedeľa
0,00 – 24,00 hod
ad. 8./Diskusia
- oprava VO v obci Veľké Bierovce, rozhlasu
- žiadosť o trvalé dopravné značenie spol. Dalitrans s.r.o. Veľké Bierovce
- Jánske ohne 28.06.2014
ad. 9./ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie.
Veľké Bierovce, 29.05.2014
Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová
Overovatelia zápisnice:
Ján Mikláš
-------------------------Jozef Kulich
--------------------------

Ing. Ján Marcinát
Starosta obce

