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Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 06.11.2014 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Eduard Trembecki

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 1-3 Q. 2014
4. Úprava rozpočtu – 4.Q. 2014
5. Predaj obecného pozemku – Peter Bulko, Opatovce 108
6. Smernica – Zásady hospodárenia s finančnými prostriadkami obce Veľké Bierovce
7. Určenie inventarizačných komisií
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému hospodáreniu obce Veľké Bierovce

k 30.09.2014 a k návrhu rozpočtu na 4.Q.2014
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. 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. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

- berie na vedomie správu o plnení uznesení

ad. 3./ Čerpanie rozpočtu za 1-3 Q. 2014
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu za 1-3 Q.2014.Čerpanie rozpočtu

predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.
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K 31.09.2014 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
príjmy celkom: 205.538,47 €
výdavky celkom: 172.461,68 €
rozdiel: 33.076,79 €

Poslanci zobrali správu o čerpaní rozpočtu k 31.09.2014 na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č.17/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

−−−− berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za 1-3 Q. 2014
Zodp.: starosta obce

ad. 4./ Úprava rozpočtu na 4.Q. 2014
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu na 4.Q.2014. Návrh na úpravu

rozpočtu predkladá účtovníčka obce Oľga Petrová.

Príjmy celkom: zvýšenie o 1.100 ,00 € zníženie o 0,00 €

z toho: bežný rozpočet: 1.100,00 € 0,00 €
kapitálový rozpočet: ............... € 0,00 €
finančné operácie: ............... € 0,00 €

Výdavky celkom: zvýšenie o 1.100 ,00 € zníženie o 0,00 €

z toho: bežný rozpočet: 4.920,00 € 3.820,00 €
kapitálový rozpočet: ................ € 0,00 €
finančné operácie: ................ € 0,00 €

Hlasovanie: za - 4 proti – 0 zdržal sa - 0

Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

−−−− schvaľuje úpravu rozpočtu na 4.Q. 2014 - zvýšenie rozpočtu o 1.100,00 €
Zodp.: starosta obce

ad. 5./ Predaj obecného pozemku
Predkladá starosta obce

Žiadosť o predaj obecného pozemku na parcele číslo 500/4, katastrálne územie obce Veľké
Bierovce o výmere 106 m2 – Peter Buko, Opatovce 108, v cene 3,-€ / m2

Hlasovanie: za - 4 proti – 0 zdržal sa - 0
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Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

- schvaľuje zverejnenie zámeru prevodu majetku obce predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, a to : pozemok KNC parcela číslo 500/4 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2 nachádzajúca sa v k.ú.
Veľké Bierovce, vedená na LV číslo 1 vlastníka obce Veľké Bierovce
zverejneného dňa 23.10.2014 na úradnej tabuli. Zároveň schvaľuje predaj
uvedeného obecného pozemku Petrovi Bulkovi a manželke Želmíre,
Opatovce 108 v cene 3,-€ / m2.

- ad.6./Schválenie smernice – Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Veľké Bierovce

Predkladá starosta obce

Hlasovanie: za - 4 proti – 0 zdržal sa - 0

Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

−−−− schvaľuje Smernicu – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Veľké Bierovce

ad. 7./Určenie inventarizačných komisií
Predkladá starosta obce – starosta obce určuje inventarizačné komisie na inventarizáciu
majetku k 30.11.2014

OBEC, Obecný úrad :
Predseda – Alena Zhanačová, člen - Oľga Petrová, člen - Zdenka Kulichová
Dom smútku a Kultúrny dom :
Predseda – Alena Zhanačová, člen – Pavol Zemko, člen – Zdenka Kulichová
Požiarna zbrojnica a Telovýchovná jednota :
Predseda – Bystrík Ondrášek, člen – Zdenka Kulichová, člen – Pavol Zemko
Materská škola a Školská jedáleň:
Predseda – Lenka Bulková, člen – Mgr. Natália Compeľová, člen - Martina Vlková
Ústredná inventarizačná komisia :
Predseda – Alena Zhanačová, člen – Oľga Petrová, člen – Zdenka Kulichová

Poslanci zobrali určenie ( členov ) inventarizačnej komisie na vedomie bez pripomienok.

ad.8./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému hospodáreniu obce Veľké
Bierovce k 30.09.2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu na 4.Q.2014
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Uznesenie č.21/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému
hospodáreniu obce Veľké Bierovce k 30.09.2014 a k návrhu rozpočtu na 4.Q.2014

ad.9./informácie, žiadosti
a/ rôzne

- žiadosť JUNIOR GAME s.r.o. – stanovisko k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu
videohier ( VZN neprijalo – súhlas s umiestnením pre rok 2015 )

- TVK a.s. – aktuálne informácie k zmene dodávateľa vody DMD Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín 5

- Combin s.r.o. – zápis o prevzatí stavby – povrchové úpravy miestnych komunikácií
v úseku stavby – stoka Š 12 – Š 21

- vytknuté závady poslancami – odstránia marec - apríl 2015 ( zápis )
- skleníky Veľké Bierovce – 998 m2 – parcela číslo 470/133 a parcela číslo 470/160 –

územné konanie - zisťovanie
- vyjadrenie č.2 k PD – pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Veľké Bierovce –

prekládka VN siete „ TS „
- oprava rozhlasovej ústredne SEAK s.r.o. Slovakia - Prešov
- Správa audítora – Ing. Eva Ďuržová, číslo licencie 205 za rok 2013
- OÚ Trenčín – ochrana prírody životného prostredia – ekologická stabilita okresu

Trenčín – Verejná vyhláška
- zákon o odpade – informácia ZMOS
- oprava osvetlenia, oprava rozhlasu, vývoz žumpy KD
- informácia o zákone č.595/2003 – sadzba dane – lesné pozemky

ad. 10/Diskusia
- p. Vladislav Zaťko – informácia o hydrante pred domom (TVK, a.s. Trenčín)

a zdravotné karty MUDr.Markechová
- zdravotné karty sa budú vydávať na obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach

od 10.11.2014 do 14.11.2014 v čase od 11.00 hod do 14.00 hod.
ad.11/Návrh uznesenia

ad. 12./ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie

Veľké Bierovce, 06.11.2014
Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Ján Marcinát
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Mikláš --------------------------

Jozef Kulich ----------------------------




