
OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Počet listov: 5
List č. : 1

 

Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 22.01.2015 o 15,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ---
Ospravedlnení: ---

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 - MŠ
4. Rozpočet - pripomienkovanie
5. Úverové ponuky
6. Energetické ponuky
7. Schválenie zaradenie pozemkov do majetku obce po prepočte ich účtovnej hodnoty
8. Ponuky služieb (obedy, telefóny, časopisy, tlačivá, papier)
9. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce za rok 2014
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:
Uznesenie č. 9/2014 – Junior game Umiestnenie a prevádzkovanie terminálu videohier –
splnené
Uznesenie č. 10/2014 – Kontrola stavu NHM obce a náprava zistených nedostatkov – splnené
Uznesenie č. 11/2014 – predloženie finančného plánu na rok 2015 a metodického plánu na
rok 2014-2015 riaditeľkou MŠ splnené
Uznesenie č. 12/2014 – Vyhlásenie výberového konania na hl. kontrolóra – splnené
Uznesenie č. 13/2014 – Junior game Zrušenie uznesenia – splnené



Uznesenie č. 14/2014 – Junior game súhlasné stanovisko – splnené
Uznesenie 15/2014 – Lim plus súhlas s dopr. značením – splnené
Uznesenie 16/2014 – p. Siváková osvetlenie rohu KD – nesplnené, plánovaná montáž do
31.01.2015
Uznesenie č. 17/2014 – nájomné zmluvy

- p. Siváková – splnené
- Švikruha – splnené
- Prekop – splnené
- Doton – splnené

Uznesenie č. 18/2014 – nespnené – nakoľko sa jedná o termín splnenie 31/12/2015

ad. 3./ Obhliadka MŠ

obhliadka priestorov MŠ – vykonaná a okamžite zabezpečené odvlhčovanie, inak
konštatovaný výborný stav zariadenia MŠ, okrem kuchyne. Boli zistené nedostatky na fasade
budovy – trhliny, na chodníkoch a časti oplotenia.

Uznesenie č. 19/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie stav MŠ

ad. 4./ Rozpočet – pripomienkovanie

Starostka obce predkladá rozpočet na rok 2015 a dáva priestor na predloženie jednotlivých
návrhov položkovite

Uznesenie č. 20/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie zostavený rozpočet a tento zverejní spôsobom obvyklým

(vývesné tabule a internet)

ad. 5./ Úverové ponuky

Starostka oboznámila prítomných s aktuálnym stavom úveru v Prima banke Slovensko, a.s.
a možnými alternatívami ďalšieho využívania služieb tejto banky, s ohľadom na ponuky
iných bánk.

Uznesenie č. 21/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie zostatok výšky dlhu a úverové podmienky. Po odsúhlasení

rozpočtu rozhodne o ďalšom spôsobe financovania obce

ad. 6./ Energetické ponuky
Po preverení v súčasnosti platných zmluvných vzťahov na dodávku vody, el. energie a plynu
bolo vyhodnotené, že zmluvy za el. energiu a vodu a plyn sú v súlade so zákonom



Uznesenie č. 22/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie stav zmluvných vzťahov

ad. 7./ Schválenie zaradenia pozemkov do majetku obce po prepočte ich účtovnej
hodnoty

S ohľadom na časový nesúlad medzi termínom predloženia návrhu a termínu konania ObZ
tento bod bude zaradený na iný termín ObZ

ad. 8./ Ponuky služieb

Preverovanie ponúk na telefóny, internet alarmov a tiež vývoz odpadu stále prebieha.

Uznesenie č. 23/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie stav rozpracovanosti

ad. 9./ Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce za rok 2014

Na návrh hlavného kontrolóra bol do programu ObZ dodatočne zaradený bod - Správa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce za rok 2014. Hlavný kontrolór
predniesol správu a ObZ si túto vypočulo, následne o nej hlasovalo.

Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 24/2015

- schvaľuje Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
za rok 2014

ad. 10./ Diskusia
a) starostka obce žiada likvidačnú komisiu o postupné vyraďovanie nadbytočného

a nefunkčného majetku obce a jednotlivo informovať na OZ
b) starostka obce informovala o sťažnostiach podaných vo veci voľne sa pohybujúcich

psov a objasnila možnosti riešenia
c) starostka obce informovala o o MAS (Miestna aktivačná skupina)
d) v súlade so zákonom prebiehajú všetky náležitosti na vytvorenie podmienok pre

uspokojivú organizáciu referenda
e) kontrola ÚP a priebeh aktivačných prác – maľovanie, upratovanie a sťahovacie práce,

odhŕňanie snehu na cintoríne, posyp ciest, čistenie cesty po vývoze zemi
f) starostka upozornila na potrebu včasnej aktualizácie www. stranky obce
g) starostka obce informovala o najbližšie plánovaných kultúrno spoločenských

aktivitách – 24.1.o 16,00 v KD prvý pôvodný slovenský muzikál pre rodiny s deťmi
Víla Šťastenka a 7.2. celý deň zabíjačka

h) starostka informovala o sťažnostiach na kvalitu cesty a o postupe pri ich riešení
i) starostka informovala o pravidelných akciách organizovaných pre občanov
j) voľba hlavného kontrolóra:



starostka obce informovala poslancov ObZ o doručení jedinej obálky od záujemcu na
funkciu hlavného kontrolóra. Táto bola neotvorená riadne zaevidovaná dňa 8.1.2015.
Na riadnom ObZ konanom dňa 22.1.2015 bola táto otvorená, starostka prečítala meno
záujemcu a poslanci prezreli obsah obálky. Poslanci učili termín konania voľby
hlavného kontrolóra aj spôsob voľby. Zapisovateľka spísala zápisnicu z otvorenia
obálky od záujemcu o funkciu hlavného kontrolóra.

Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

ad. 10./ Návrh uznesenia

Uznesenie č. 25/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- berie na vedomie otvorenie obálky záujemcu o funkciu hlavného kontrolóra
- konštatuje, že obsah obálky spĺňa všetky náležitosti
- odporúča k voľbe na pozíciu hlavného kontrolóra záujemcu Ing. Máriu

Chorvátovú, bytom Opatovce 131
- schvaľuje termín konania voľby hlavného kontrolóra 26.1.2015 o 16,30 hod.

a spôsob voľby verejným hlasovaním

ad. 11./ Záver

Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín a program ďalšieho zastupiteľstva
a poďakovala sa poslancom ObZ za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie. Starostka obce
popriala všetkým prítomným k novému roku.

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Baco --------------------------

Marek Bulko ----------------------------



OBEC VEĽKÉ BIEROVCE
Obecný úrad

913 11 TRENČIANSKE STANKOVCE

Veľké Bierovce, 22.1.2015

Vec: Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, odst. 4, písmn. „a“
z v o l á v a m riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.1.2015 (pondelok)
o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Overovatelia zápisnice: Marek Bulko a Peter Baco
Program: 1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Diskusia
4. Návrh uznesení
5. Záver

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Vyvesené: 22.1.2015.
Zvesené:



Uznesenie i.19ltl,Dll

Obecnd zastupitelfstvo vo Velikfch Bierovciach
- berie na vedomie stav MS

Uznesenie i.20/2015

Obecnd zastupiteJfstvo vo Vefkych Bierovciach
- berie na vedomie zostaveny rozpod,et a tento zverejni sp6sobom obvyklym (vyvesnd

tabule a irrternet)

Uznesenie E.2lltl,0l5

Obecnd zastupitel.'stvo vo Vel'kfch Bierovciach
- berie na vedomie zostatok vf5ky dlhu a irverovd podmienky. Po odstihlaseni rozpodtu

rozhodne o d'alSom sp6sobe financovania obce

Uznesenie (.221ta015

Obecnd zastupitelfstvo vo Vefk;fch Bierovciach
- berie na vedomie stav zmluvnych vzt'ahov

Uznesenie i.23ltl,0ls

Obecnd zastr.rpiteJfstvo vo Vefkych Bierovciach
- berie na vedomie stav rozpracovanosti

Uznesenie L 24ltl,0l5

*;;* kontrolnej dinnosti hlavneho kontrol6ra obce vel'kd Bierovce za rok
20r4

Uznesenie (.25111015

Obecnd zastupitel'stvo vo Vef[fch Bierovciach
- berie na vedomie otvorenie obdlky zdujemcu o funkciu hlavndho kontrol6ra
- kon5tatuje., Le obsah ob6lky splia vSetky n6leZitosti

- odporuda k vol'be na poziciu hlavndho kontrol6ra zdujemcu Ing. M6riu Chorv6tovit,

bytorn Opatovce 131

- schvafuje termin konania vofby hlavndho kontrol6ra 26|12015 o 16,30 hod. a sp6sob

vofby verejnym hlasovanim




