
 

 
 

  

Zápisnica 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo 

dňa 05.11.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Mgr. Lýdia Janíková - HK, Amália 

Lakotová – Klub Seniorov 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: poslanec Marek Bulko 

 

 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 určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov p. 

Bystríka Ondráška a p. Milana Fabiana. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Čerpanie finančného rozpočtu III.Q 2015 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0 

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania. 

 

OBEC VEĽKÉ BIEROVCE 
 
Počet listov: 9 

 

 

 



 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

 

 Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka 

obce Ing. Silvia Masárová. Konštatovala, že: 

Uznesenie č. 71/2015 z 15.10.2015 – splnené -  žiadosť o prenájom parcely číslo 504/2 

o výmere 1819 m
2 za účelom vybudovania vodovodnej a plynovej siete. 

Uznesenie č. 72/2015 z 15.10.2015 – splnené -  Zmluva o spolupráci s Kúpele Trenčianske 

Teplice 

Uznesenie č. 73/2015 z 15.10.2015 - berie na vedomie - čerpanie rozpočtu III.Q 2015 

 

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

 

1. Podnikateľka Martina Siváková požiadala Obec o predĺženie nájomnej zmluvy 

písomne žiadosťou. Nakoľko OcZ sa pripravuje aj na mesiac december, starostka 

s poslancami sa dohodli, že všetky nájmy prejednajú na decembrovom zastupiteľstve.  

 

2. Rímskokatolícky úrad Biskupstvo Nitra Diecézny školský úrad predložil žiadosť 

o finančnú dotáciu na CVČ na rok 2016.  

Starostka poslancov informovala o spôsobe výpočtu, ktorý overila na OÚ odbore 

školstva a o oprávnenosti takéhoto nároku. Na základe predloženej žiadosti 

a informáciám k danej veci poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

3. Detský domov Lastovička Trenčín požiadal o odpustenie mesačného príspevku MŠ za 

maloletého klienta umiestneného v DD. Starostka poslancov informovala o rozsudku, 

a spôsobe jeho uplatnenia, ktorý overila na OÚ odbore školstva, o oprávnenosti 

tohoto nároku. Na základe predloženej žiadosti a informáciám k danej veci poslanci 

pristúpili k hlasovaniu. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 



4. Spoločnosť Junior GAME požiadala obec o súhlasné stanovisko s umiestnením 

terminálu videohier v prevádzke BIER PUB. Súhlas sa vydáva na dobu určitú od 

01.01.2016 do 31.12.2016. 

Po dlhej rozprave poslancov a zástupcov občanov nakoniec poslanci pristúpili 

k hlasovaniu. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

5. Spoločnosť Junior GAME požiadala obec o súhlasné stanovisko s umiestnením 

terminálu kurzových stávok v prevádzke BIER PUB. Súhlas sa vydáva na dobu určitú 

do 31.12.2016. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 74/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu na CVČ na rok 2016 v zmysle predloženej 

žiadosti. 

T: 05.11.2015 

Uznesenie č. 75/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie mesačného príspevku MŠ za maloletého 

klienta umiestneného DD v zmysle predloženej žiadosti. 

T: 05.11.2015 

Uznesenie č. 76/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska s umiestnením terminálu 

videohier v prevádzke BIER PUB. 

T: 05.11.2015 

Uznesenie č. 77/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska s umiestnením terminálu 

kurzových stávok v prevádzke BIER PUB. 

T: 05.11.2015 

 



ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

1. Peter Bulko predložil  návrh Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena za 

účelom vybudovania vodovodnej siete. Budúci povinný z vecného bremena (p. Bulko) 

je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, ktorý sa nachádza v okrese 

Trenčín, obec Veľké Bierovce, katastrálne územie Veľké Bierovce a je zapísaný 

v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1 ako 

parcela registra “C” 504/2 o výmere 1819 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1. Starostka predložila súhlasné 

stanovisko Ing. Márie Pavlíkovej, zamestnanca spoločného stavebného úradu 

k posúdeniu predloženého návrhu. 

Starostka predložila nesúhlasné stanovisko nezávislého advokáta, k posúdeniu 

predloženého návrhu. 

Starostka predložila návrh predložiť žiadateľovi iné varianty alebo úpravu podmienok 

stanovených v zmluve. 

Poslanci prerokovali podmienky v zmluve a nesúhlasili s formuláciou „na dobu 

neurčitú“ a poverili starostku vo veci jednať a zabezpečiť zapracovanie pripomienok 

do zmlúv.  

Schvaľovanie – za:  0  proti:  4  zdržal sa:  0 

 

2. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predložil návrh nájomnej zmluvy za 

účelom vybudovania SHMÚ sondy na pozemku parcelné číslo C 509/2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 3195 m2, v k.ú. Veľké Bierovce, 

zapísanom v  LV č. 1. Prenajímateľ, teda Obec na základe tejto zmluvy dáva časť hore 

uvedenej parcely o výmere 1 m2 do nájmu nájomcovi, teda SHMÚ, za účelom 

umiestnenia merného objektu a následných vstupov na pozemok za účelom merania.  

Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú a to 15 rokov za odplatu 30,00 €  ročne.  

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

3. Starostka informovala o prebehnutej migrácii na OPIS a o problémoch s ňou 

spojenými. Migrácia nakoniec prebehla a záväzky obce s ňou spojené boli upravené 

v zmluvnej dokumentácii. Poslanci pristúpili  k hlasovaniu  zmlúv k migrácii. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 



 

4. Starostka predložila zmluvu so Slovak Telekom, kde má obec zazmluvnené služby 

súvisiace s užívaním internetu, pevnej linky a mobilnej linky na OcÚ a v MŠ. Na 

skupine produktov končila akciová cena a v ďalšom mesiaci by obec uhrádzala plnú 

sumu, nie zvýhodnenú, preto bolo potrebné nové zazmluvnenie na tie isté služby. 

Nové telefónny a pod. obec nezaobstarávala. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

5. Starostka predložila na schvaľovanie Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „Komunitné 

centrum Veľké Bierovce“ kde sa upravuje termín dodania PD (projektovej 

dokumentácie) a plnenie z predmetnej zmluvy. Výška vysúťaženej ceny sa nemení. Po 

prečítaní dodatku poslancami sa dodatok schvaľoval bez zmien v znení ako bol 

predložený. 

Schvaľovanie – za:  4  proti:  0  zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 78/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predloženú Zmluvu o budúcej Zmluve o zriadení 

vecného bremena za účelom vybudovania vodovodnej siete. 

T: 05.11.2015 

Uznesenie č. 79/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú nájomnú zmluvu s SHMÚ. 

T: ASAP 

Uznesenie č. 80/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené Zmluvy s DECOM v programe OPIS. 

T: 06.11.2015 

Uznesenie č. 81/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb  

Slovak Telekom a.s. 

T: ASAP 

 

 



Uznesenie č. 82/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený dodatok č. 1 k zmluve o dielo „Komunitné 

centrum“. 

T: 06.11.2015 

 

ad. 5./ Čerpanie finančného rozpočtu III.Q 2015 

 

Starostka v súčinnosti s účtovníčkou obce predložila čerpanie rozpočtu obce na III.Q 2015 

a konštatovala, že hospodári s prebytkom viď príloha. Nakoľko boli doúčtované niektoré 

položky, predkladá sa opätovne čerpanie rozpočtu na III.Q 2015. Ostal však zachovaný 

prebytok. 

 

Uznesenie č. 83/2015 z 05.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu III.Q 2015. 

T: 05.11.2015 

ad. 6./ Rôzne 

 

1. Starostka informovala o doručení pozvánky na prešetrenie anonymného oznámenia 

„Občanov obce Veľké Bierovce“, o jeho obsahu a povinnosti starostky ako štatutára 

obce v tejto veci. Ide o udanie, ktoré bude prejednávané dňa 11.11.2015 o 9,00 hod. 

na OcÚ spojené s miestnym šetrením v teréne. Na takéto prešetrenie je potrebné 

pripraviť množstvo materiálu. O výsledku šetrenia bude starostka informovať na 

riadnom OcZ. 

 

2. Starostka informovala o rozsahu stavebných úprav na OcÚ. Vykonané práce  nie sú 

oprávneným nákladom, pri výzvach, cez ktoré obec môže financovať rekonštrukciu 

tejto budovy a v celom rozsahu išlo o neopraviteľné časti, ktoré bolo potrebné 

vymeniť. 

 

3. Starostka informovala poslancov o zmenách v radoch zamestnancov OcÚ. 

 
 



4. Starostka požiadala poslancov, aby intenzívne hľadali mužov na správu cintorína, na 

odbavovanie pohrebov. 

 

5. Občan Ing. Mazáň požiadal poslancov OcZ a starostku, aby zabezpečili úpravu 

povrchu cesty v plnej šírke, od popisného čísla 231 po 248 na náklady obce z fondov 

EU. 

Starostka argumentovala: 

- že nie v jej silách pribrať si ďalší projekt, nakoľko sama pracuje súbežne na príprave 

3 iných projektov riadne odsúhlasených OcZ,  

- že na OcÚ je kritický personálny stav, keď má 2 kolegyne na dlhodobej PN a pracuje 

na bežnej agende sama, 

- že proces podania žiadosti o FP je dlhodobá záležitosť, že projektant a dodávateľ 

musia byť vysúťažení a pod. 

- že na predmetnom úseku je veľké množstvo voľných parciel, kde sa budú robiť 

prípojky IS k budúcej IBV a cesta sa bude len látať opravami a že by obec mala urobiť 

aspoň prípojky na hranicu pozemkov, aby prípadne pri výstavbe ostala cesta 

neporušená 

- a že v neposlednej rade, pozemky pod časťou cesty a chodníkmi  ne je súvislá 

parcela, ako ukladá jedna z podmienok výzvy na predloženie žiadosti o NFP, parcela 

nie je vysporiadaná a teda nie je v 100% vlastníctve obce. 

Ing. Mazáň odporučil starostke nasledujúce: 

 

- starostka má viac pracovať, keď jej chýbajú zamestnanci a keď nestíha všetku 

prácu  

- že verejné obstaranie nepotrebujeme, že za 200,00€ sa dá kúpiť projekt na cestu, 

že nejde o zložitú vec, že „Ohrady“ robil p. Ing. Kováč a starostka si ho má niekde 

pohľadať, aby spravil projekt na cestu 

- že každý, kto by prípojky robil, musí dať cestu doporiadku 

- že pozemky vysporiadavať nemusí, na to sa môže vykašlať 

- že trvá na hlasovaní 

Schvaľovanie – za:  3  proti:  1  zdržal sa:  0 

 



6. Občan Ing. Mazáň požiadal poslancov OcZ a starostku, aby zabezpečili kontrolu 

náhrobných kameňov a pomníkov na miestnom cintoríne  s odôvodnením, že keď sa 

tam niečo stane, starostka bude zodpovedná. Konkrétne hrobové miesta občan 

neurčil. 

 

Uznesenie č. 84/2015 z 05.11.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vypracovania nového ÚP obce a poveruje starostku 

vykonať potrebné kroky k realizácii nového ÚP alebo jeho dodatku. 

T: 31.12.2016 

 

Uznesenie č. 85/2015 z 05.11.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh občana Ing. Mazáňa o vybudovaní líniovej  stavby 

na ulici pred domami sup. č. 231-248. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke podstúpiť potrebné kroky k realizácii líniovej 

stavby pred domami sup. č. 231-248.  

T: ASAP 

ad. 7./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 17.12.2015 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ.  

 

Prílohy: 

1. Nájomná zmluva  s SHMÚ 

2. Zmluvy OPIS DECOM aj el. pečať!!! 

3. Zmluvu o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom a.s. 

4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „Komunitné centrum Veľké Bierovce“ 

5. čerpanie rozpočtu na III. Q 2015 

 

 

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

 



 

 

 

 

 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Bystrík Ondrášek -------------------------------- 

 

Milan Fabian -------------------------------------- 

 

 

 

 

 


