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Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 16.12.2014 o 15,00 hod. v zasadačke OcÚ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: --Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka obce
Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OZ.
Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov Petra Baca a Mareka Bulka.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Obhliadka NHM obce
4. Vystúpenie riaditeľky MŠ
5. Vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
6. Žiadosť JUNIOR GAME, spol. s r.o. o vyjadrenie k žiadosti o vydanie súhlasného
stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier na obdobie
01.01.2015 – 31.12.2015
7. Vyjadrenie sa k predloženým žiadostiam FO a PO
8. Obnova nájomných zmlúv
9. Plán činnosti na obdobie 2015-2018 a určenie priority projektov
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.
ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia ObZ vykonala starostka
obce Ing. Silvia Masárová.
Konštatovala, že uznesenia charakteru – schvaľuje a berie na vedomie, s termínom
plnenia k dnešnému dňu sú splnené, okrem uznesenia č. 8/2014 JUNIOR GAME, spol. s r.o.,
kde boli spoločnosťou poskytnuté chybné podklady k žiadosti a z uvedeného dôvodu je
potrebné uznesenie opraviť v bode termín platnosti z 31.12.2018 na 31.12.2015. Ako
odôvodnenie bolo citované vyjadrenie min. financii.
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Uznesenie č. 9 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie správu o plnení uznesení a ukladá upraviť vyjadrenie
k žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu
videohier pre nasledujúce obdobie 01.01.2015 – 31.12.2015
ad. 3./ Obhliadka NHM
Starostka a poslanci ObZ si prezreli objekt bývalej ZŠ – budova je prázdna bez
akýchkoľvek naskladnených tovarov a materiálov, okná a dvere čiastočne poškodené avšak
funkčne, v jednej časti vybudované soc., zariadenie – funkčné splachovacie WC, ohrievač na
teplú vodu, 2 sprchové kúty. Múry si väčšinou suché, okrem 2 miest zvodov. Strecha
kompaktná s výnimkou jedného miesta poškodenia, strecha znečistená ihličím, zvody
čiastočne odpojené a zapchaté ihličím, v časti „Vinotéka“ prasknutý múr v dôsledku
nevyhovujúceho základu. Všetky zistené nedostatky sa dajú opraviť.
Exteriér nie je udržiavaný, sad zanedbaný, trávnaté plochy nepokosené, oplotenie zachovalé.
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie stav NHM objekt a pokúsi sa zabezpečiť po dohode s
nájomníkom realizáciu opráv.
ad. 4./ Vystúpenie riaditeľky MŠ
Riaditeľka MŠ predložila správu o potrebe finančných investícií – vymaľovanie tried,
výmena dverí zo zadnej časti, výmena kuchyne v rozsahu dlažba, obklady pracovné stoly,
drezy aj odsávanie pár. Riaditeľka MŠ vyslovila požiadavky na úpravu platov 3
zamestnancom vrátane riaditeľky MŠ. Riaditeľka MŠ odpovedala na otázky týkajúce sa
prevádzky MŠ. ObZ navrhlo stretnutie v MŠ v termíne ďalšieho ObZ.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
− berie na vedomie predloženú správu a ukladá vypracovať finančný plán
na kal. rok 2015 a metodický plán na šk. rok 2014 - 2015.
Zodp.: riaditeľka MŠ
ad. 5./Vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra
Starostka obce vyhlásila výberové výberové konanie na hlavného kontrolóra obce ku
dňu 26.01.2015
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie vyhlásenie výberového konania
Zodp.: Silvia Masárová
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ad. 6./Žiadosť JUNIOR GAME, spol. s r.o.
Starostka obce predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 8/2014 vo veci žiadosti
JUNIOR GAME, spol. s r.o. k žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
a prevádzkovaniu terminálu videohier, kde boli spoločnosťou poskytnuté chybné podklady
k žiadosti a z uvedeného dôvodu je potrebné uznesenie opraviť v bode termín platnosti
z 31.12.2018 na 31.12.2015. Ako odôvodnenie bolo citované vyjadrenie min. financií.
Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach schvaľuje návrh na zrušenie uznesenia č.
8/2014 vo veci žiadosti JUNIOR GAME, spol. s r.o. o vydanie súhlasného stanoviska
k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier na obdobie od 01.01.2015 do
31.12.2018
Zodp.: Silvia Masárová
Žiadosť JUNIOR GAME, spol. s r.o.
Starostka obce predkladá návrh na schválenie žiadosti JUNIOR GAME, spol. s r.o.
o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier, s
termínom platnosti do 31.12.2015 tento návrh bol podaný v súlade s požiadavkou min.
financii.
Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach schvaľuje žiadosť JUNIOR GAME, spol.
s r.o. o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu
videohier do 31.12.2015.
Zodp.: Silvia Masárová
ad. 7./Vyjadrenie sa k predloženým žiadostiam FO a PO
a) Starostka obce predkladá návrh na súhlasné stanovisko k žiadosti spoločnosti LIM
PLUS, s.r.o. o predĺženie platnosti povolenia použitia prenosného dopravného značenia na
ceste I/50, na vývoz štrkopieskov do 31.12 .2016
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15 /2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou spoločnosti LIM PLUS, s.r.o. o predĺženie
platnosti povolenia použitia prenosného dopravného značenia na ceste I/50, na vývoz
štrkopieskov do 31.12 .2016
Zodp.: Silvia Masárová
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b) Starostka obce predkladá návrh na súhlasné stanovisko k žiadosti FO Martina Siváková
s umiestnením osvetlenia na roh budovy KD na náklad FO Siváková s ohľadom na
zachovanie celistvosti fasády.
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť FO Martina Siváková s umiestnením osvetlenia na
roh budovy KD na náklad FO Siváková s ohľadom na zachovanie celistvosti fasády.
Zodp.: Silvia Masárová
ad. 8./Obnova nájomných zmlúv
Starostka obce predkladá návrh na predĺženie nájomnej zmluvy:
a) FO Martina Siváková v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od 1.1.2015 do
31.12.2015 – ďalej bez zmien
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

b) FO Michal Švikruha v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od 1.1.2015 do
31.12.2015 – ďalej bez zmien
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

c) FO Sandro Prekop v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od 1.1.2015 do
31.12.2015 – vypustiť čl.5 bod 3 v znení – nájomca poskytne pre obecné účely svoju
dopravu a mechanizáciu a iné výrobné prostriedky s primeranou zľavou podľa potreby
OcÚ
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

d) PO DOTON, s.r.o. v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od od 1.1.2015 do
31.12.2015 a zmenami navrhnutými poslancami ObZ a hlavným kontrolórom, a to:
- Vypustiť bod 5.2. v plnom rozsahu
- Vypustiť bod 6.4 v plnom rozsahu
- Vypustiť bod 7.2. druhú a tretiu vetu
- Doplniť bod 7.6. o nasledujúce podmienky – opraviť časť poškodenej strechy,
vyčistiť strechu a zvody dažďovej vody a tieto umiestniť 3-5 m od budovy,
zabezpečiť pravidelné kosenie a udržiavanie nezastavaných plôch areálu ZŠ
- Opraviť poškodený roh budovy (základ a prasknutý múr) vzniknutý z dôvodu
neudržiavania strechy a zvody odpadovej vody
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0
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e) Fero LIFE s.r.o.- v pôvodnom znení bez úpravy na dobu neurčitú
Za: 5 proti: 0

zdržal sa: 0

Zodp.: Silvia Masárová
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- schvaľuje predĺženie nájmu na jeden rok od 01.01.2015 do 31.12.2015
nasledovne:
a) FO Martina Siváková v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od
1.1.2015 do 31.12.2015 – ďalej bez zmien
b) FO Michal Švikruha v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od
1.1.2015 do 31.12.2015 – ďalej bez zmien
c) FO Sandro Prekop v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od 1.1.2015
do 31.12.2015 – ďalej bez zmien
d) PO DOTON, s.r.o. v pôvodnom znení s úpravou platnosti zmluvy od 1.1.2015
do 31.12.2015 a zmenami navrhnutými poslancami ObZ a hlavným
kontrolórom, a to:
- Vypustiť bod 5.2. v plnom rozsahu
- Vypustiť bod 6.4 v plnom rozsahu
- Vypustiť bod 7.2. druhú a tretiu vetu
- Doplniť bod 7.6. o nasledujúce podmienky – opraviť časť poškodenej strechy,
vyčistiť strechu a zvody dažďovej vody a tieto umiestniť 3-5 m od budovy,
zabezpečiť pravidelné kosenie a udržiavanie nezastavaných plôch areálu ZŠ
- Opraviť poškodený roh budovy (základ a prasknutý múr) vzniknutý
z dôvodu neudržiavania strechy a zvody odpadovej vody
e) Fero LIFE s.r.o - v pôvodnom znení bez úpravy na dobu neurčitú
ad. 9./Plán činnosti ObZ na obdobie 2015 – 2018 a určenie priority projektov
Starostka predložila návrh na plán činností v nasledujúcom znení:
a)
b)
c)
d)

Mesiac máj - Stavanie mája
Mesiac jún – MDD, výstava drobno-chovatelov a holubárov
Mesiac jún - Jánske ohne
Mesiac august – kultúrne leto
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Mesiac september – šachový turnaj, vítanie novonarodených detí
Mesiac október – stretnutie s dôchodcami, hodová zábava
Mesiac november - Tekvičkový večer,
Mesiac december - Mikuláš, Silvester

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach schvaľuje plán činností v nasledujúcom
znení:
a) Mesiac máj - Stavanie mája
b) Mesiac jún – MDD, výstava drobno-chovatelov a holubárov
c) Mesiac jún - Jánske ohne
d) Mesiac august – kultúrne leto
e) Mesiac september – šachový turnaj, vítanie novonarodených detí
f) Mesiac október – stretnutie s dôchodcami, hodová zábava
g) Mesiac november - Tekvičkový večer
h) Mesiac december - Mikuláš, Silvester
Zodp.: Silvia Masárová
ad. 10/Diskusia
a) starostka obce žiada preveriť, či občania VB, či majú záujem o hasičský
oddiel vo VB – zodpovední poslanci ObZ
b) starostka obce informovala o technickom stave budovy ObU – zatekajúca
strecha, poškodené uzávery kúrenia a čiastočne nefunkčné okná.
Zodpovední - p. Fabián p. Ondrášek, starostka.
c) starostka obce žiada individuálne prehodnocovať jednotlivé výdavky a ich
nutnosť položkovite – spoplatnené registrácie, časopisy a iné drobné
nákupy – zodpovedná starostka
d) starostka obce žiada upraviť zmluvy s poskytovateľmi služieb telefónnych
a internetových - zodpovední poslanci p. Baco a p. Kulich
e) starostka obce žiada preveriť zmluvy s poskytovateľmi energii –
zodpovedná starostka
f) vystúpenie chovateľov v zastúpení p. Petra Nagyho domácich zvierat so
správou o dosuahnutých oceneniach v r. 2014, s prednesením nároku na fin.
podporu, návrh ďalšej spolupráce – MDD, MŠ a iné
g) vystúpenie chovateľov holubov v zastúpení p. Františka Raninca, správa
o ich činnosti
h) vystúpenie občana p. Raninca s návrhmi na upravenie verejnej zelene –
obecný park a predzáhradky, na spôsob parkovania osobných automobilov
počas dňa aj počas nočných hodín, úprava vodovodnej koncovky a plochy
pod vodovodnou koncovkou na obecnom cintoríne a odstránenia stromu
prerastajúceho pletivo v blízkosti cintorína, používanie oboch vývesných
tabúl
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vystúpenie p. Lakotovej ohľadom presťahovania knižnice, jej ďalšej
prevádzky a rozširovania
starostka obce pozýva vždy 1. sobotu v mesiaci / 2 hod. počnúc januárom na
„raňajky so starostkou“, vstup pre občanov za účelom neformálneho
rozhovoru s malým občerstvením
starostka obce žiada preveriť záujem o večerné cvičenie pre
občanov/občianky v sále KD
starostka obce pozýva každý pracovný piatok v mesiaci od 9-11 hod. v malej
sále KD na stretnutie detí a rodičov s názvom „dopoludnie pre detičky“.
Program bude prispôsobený veku detí, pôjde o pohybové a tvorivé aktivity.
starostka obce oznamuje zmenu otváracích hodín OÚ s účinnosťou odo dňa
nástupu do funkcie a to nasledovne:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

7.30 – 16.00 hod. Prestávka : 12.30 – 13.00 hod.
7.30 – 16.00 hod. Prestávka : 12.30 – 13.00 hod.
6.00 – 19.00 hod. Prestávka : 12.30 – 13.00 hod.
Nestránkový deň
7.30 – 13.00 hod. Bez prestávky

n) starostka obce oznamuje zmenu otváracích hodín OÚ počas vianočných
sviatkov, s ohľadom na čerpanie dovoleniek a prebiehajúce rekonštrukčné
práce nasledovne:
22.12.2014 - Dovolenka
23.12.2014 - Dovolenka
29.12.2014 – 7.30 – 12.00 hod.
30.12.2014 – Dovolenka
31.12.2014 – Dovolenka
02.01.2015 – Dovolenka
05.01.2015 – Sanitárny deň
07.01.2015 – Stránkový deň
o) starostka obce upravuje predaj pojazdných predajcov na jeden deň, v stredu
od 9-15 hod. celoročne
p) starostka obce upravuje vyhlasovanie obecných a komerčných oznamov na
každú stredu od 9,00 hod. v troch opakovaniach. Mimoriadne oznamy bez
zmeny podľa potreby.
q) starostka obce vyzýva občanov, aby si nahlásili jubilujúcich spoluobčanov
na OÚ spolu s prianím a skladbou. Tieto budú v obecnom rozhlase
vyhlásené vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 15,00 hod.
r) starostka obce pozýva deti, rodičov a starých rodičov na nedeľné čítanie
rozprávok, vždy v nedeľu na OÚ v knižnici od 15-17 hod. Čítať vám bude
teta Amálka.
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s) vystúpenie p.Vladislava Zaťku st. ohľadne šachového turnaja, ktorý sa koná
v obci každoročne v mesiaci september
t) vystúpenie Mgr. Romana Kadáka ( trénera OTJ ) ohľadne činnosti
futbalového oddielu Veľké Bierovce – Opatovce, ktorý zároveň predložil
svoje návrhy a požiadavky
ad. 12./ Záver
Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín a program ďalšieho zastupiteľstva a
poďakovala sa poslancom OZ za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie. Starostka obce
popriala všetkým prítomným požehnané sviatky.

Veľké Bierovce, 16.12.2014
Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Baco
-------------------------Milan Bulko

----------------------------

