OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Počet listov: 4
List č. :
1

Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo
dňa 20.04.2015 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 0
Ospravedlnení: 0

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.

Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov p. Petra Baca a p. Bystríka Ondráška

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vystúpenie riaditeľky MŠ – prihlášky do MŠ
4. Žiadosť FO o predaj obecného majetku
5. Rôzne
6. Záver

Návrhy na ďalšie body programu neboli podané žiadne

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 OcZ vykonala starostka
obce Ing. Silvia Masárová. Konštatovala, že:
Uznesenie č. 38/2015 – splnené – predaj Microcar
Uznesenie č. 39/2015 – splnené – vyhlásenie voľby HK
Uznesenie č. 40/2015 – splnené – vyhlásenie platu HK a starostky
Uznesenie č. 41/2015 – nesplnené – zmluvy, podpísane čiastočne (lehota 10 dní od podpisu
zverejniť )
Uznesenie č. 42/2015 – splnené – rokovací poriadok
Uznesenie č. 43/2015 – splnené čiastočne – multifunkčné ihrisko (lehota do 30/5/2015)
Uznesenie č. 44/2015 – splnené – zamietnutý predaj NHM

ad. 3./ Vystúpenie riaditeľky MŠ – prihlášky do MŠ

Riaditeľka MŠ predložila správu o počte podaných žiadostí o navštevovanie MŠ. Počet
prijatých žiadostí je 13. Počet voľných miest v MŠ pre šk. rok 2015/2016 je 4 pretože kapacita
prevádzky MŠ je 39 max.
Návrh na prijatie podala písomne a rozhodnutie vydá riaditeľka MŠ do 15.05.2015 písomne
obvyklým spôsobom.

Schvaľovanie: za 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 45/2015 zo dňa 20.04.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený zoznam prijatých detí do MŠ a konštatuje, že
termín vydania rozhodnutia bude do 15.05.2015.

ad. 4./ Žiadosť FO o predaj obecného majetku

Starostka obce informovala o stretnutí s Ing. Mikoláškom na katastri, za účelom preveriť
správnosť ním predložených podkladov k odpredaju NHM.
Dnes, 20.04.2015 boli parcely 445/4, 446/2, 444/26 opätovne identifikované tak, ako
predložila podklady starostka na OcZ 16/4.
Žiadateľ predložil identifikáciu parciel 445/4, 446/2, 444/26 o celkovej výmere 38m2 ako
vlastníctvo obce vedené na parc. č. 804 a LV č 112/2.
-

sa jedná o 2 registre „C“ a „E“ a na registri „C“ uvedené parcely nemajú vlastníka.

-

na registri „E“ ide o vlastníctvo aj obce, aj RK cirkvi.

-

podľa vyjadrenia katastra „zápis nie je jednoznačný a geodet zhotovujúci podklady
pre Ing. Mikoláška by sa mal vyjadriť, z čoho pri zameraní vychádzal“.

-

parcela č. E 804 má spolu 197 cm2 a túto by obec nemala predať ako celok a tento je
potrebné rozdeliť na 2 časti, zaplatiť za tento akt a zavkladovať na katastri, náklad na
toto zameranie nechce obec znášať, nakoľko poslanci predpokladajú, že výnos
z predaja nepokryje náklad na nový geometrický plán

-

ak predáme 38m2 podľa žiadosti, (z 446/2 = 26m2 a 445/4 = 4m2) potom vstup na
pozemok nebude v plnej šírke, len na 6m šírky pozemku, čo by malo pre účely jeho
využívania postačujúce

-

444/26 je podľa katastra sporne zapísané, nakoľko nie sú známe podklady, z ktorých
vychádzal geodet Ing. B. Hindický

Poslanci opätovne nerozhodli o predaji HNM a požiadali Ing. Mikoláška, aby zabezpečil
podklady geodeta, ktorý pre neho vypracoval nový geometrický plán.

ad. 5./ Rôzne

p. Amália Lakotová informovala OcZ o činnosti seniorov v obci a spolupráci s obcou:
21/4 kúpanie v Bieliciach, financované Občianskym združením
23/4 prednáška o cestnej premávke a „šmejdoch“

30/4 výstava Flóra – prepravu hradí Obec, ostatné jednotlivci
30/4 stavanie mája
7/7 výlet Smolenice – prepravu hradí obec, ostatné jednotlivci

ad. 12./ Záver
Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na
14.05.2015 o 16.00 hod., program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa poslancom OcZ za
účasť na zasadnutí, následne ukončila zasadnutie.

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Baco ........................................

Bystrík Ondrášek ..............................
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