
 

 

 

 

Zápisnica 

 

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

dňa 04.02.2016 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: riaditeľka MŠ, Milan Fabian 

 

 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. Petra 

Baca a Marek Bulko. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Schvaľovanie – za: 4 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. 86/2015 z 17.12.2015 – splnené -  podporu Klubu seniorov vo Veľkých 

Bierovciach formou úhrady ich prepravy formou 2 autobusov v roku 2016 zaradená do 

rozpočtu 

Uznesenie č. 87/2015 z 17.12.2015 – nesplnené, termín trvá, o splnení bude starostka 

informovať na najbližšom OCZ po splnení  - materiálové dovybavenie obecnej knižnice 

formou zaobstarania políc za účelom jej rozšírenia. 

Uznesenie č. 88/2015 z 17.12.2015 -  nesplnené, termín trvá, o splnení bude starostka 

informovať na najbližšom OCZ po splnení - požiadavku na kombinézy, obuv a prilby pre 5 

DHPZ. 

Uznesenie č. 89/2015 z 17.12.2015 – priebežne plní - podporu činnosti spolku formou úhrady 

nákladov pri ich aktivitách vo výške 300,00€. 

Uznesenie č. 90/2015 z 17.12.2015 – priebežne plní - podporu činnosti spolku formou úhrady 

nákladov pri ich aktivitách vo výške 300,00€. 

Uznesenie č. 91/2015 z 17.12.2015 – splnené -  namontovanie meračov vody na obecný 

majetok, - nesplnené - s namontovaním meračov na odbery v pohostinstve v KD 

podnikateľka Siváková nesúhlasí. 

Uznesenie č. 92/2015 z 17.12.2015 – splnené - Nájomná zmluva s Martinou Sivákovou na 

nebytové priestory.  

Uznesenie č. 93/2015 z 17.12.2015 – splnené - Nájomná zmluva s Pavlom Ferom na 

nebytové priestory.  

Uznesenie č. 94/2015 z 17.12.2015 – splnené - Nájomná zmluva s GASTR0 ROYAL na 

pozemok.  

Uznesenie č. 95/2015 z 17.12.2015 – splnené - Nájomná zmluva so Sandrom Prekopom na 

pozemok v zmysle predložených úprav. 

Uznesenie č. 96/2015 z 17.12.2015 – splnené - Zmluva o dielo „Zvýšenie energetickej 

účinnosti objektu OCU“ a Dodatok k zmluve o dielo „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

OCU“  



Uznesenie č. 97/2015 z 17.12.2015 – nesplnené – Zmluva s NATUR-PACK nie je doposiaľ 

podpísaná.  

Uznesenie č. 98/2015 z 17.12.2015 – splnené - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb 

v oblasti nakladania s odpadom č. 550 012 55 týkajúci sa triedeného odpadu. 

Uznesenie č. 99/2015 z 17.12.2015 – splnené - Zmluva s PD Trenčianska Turná o dodávkach 

obedov.  

Uznesenie č. 100/2015 z 17.12.2015 – splnené - Dodatok č. 1 k Zmluve s PD Trenčianska 

Turná o prenájme poľnohospodárskych pozemkov.  

Uznesenie č. 101/2015 z 17.12.2015 – splnené - rozpočet 2016-2018 bol zapracovaný do 

systému 

Uznesenie č. 102/2015 z 17.12.2015 – splnené - Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 

2016. 

Uznesenie č. 103/2015 z 17.12.2015 – splnené - Správa audítora za rok 2014 bola 

zverejnená. 

Uznesenie č. 104/2015 z 17.12.2015 – priebežne plnené - vypracovanie ÚP a jeho dodatku 

v digitálnej podobe a poveruje starostku obce, aby zabezpečila všetky potrebné náležitosti 

k jeho vypracovaniu. 

Uznesenie č. 105/2015 z 17.12.2015 – splnené - PHSR  

Uznesenie č. 106/2015 z 17.12.2015 – priebežne plnené - zámer rekonštrukcie elektrickej 

siete, zámer umiestnenia rozvodovej stanice a zámer predaja alebo prenájmu pôdy pod 

rozvodnou stanicou. 

Uznesenie č. 107/2015 z 17.12.2015 – splnené - úväzok starostky obce Veľké Bierovce od 

01.01.2016 do konca volebného obdobia  do 2018 na plný úväzok. 

Uznesenie č. 108/2015 z 17.12.2015 – splnené – plat starostu 

 

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

1. P. Košťálová z Piešťan požiadala o možnosť prevádzkovania kolotočov v obci počas 

hodov. Jedná sa o tradičné kolotoče, ktoré sú dlhoročne v našej obci. Poslanci 

skonštatovali, že by bolo vhodné osloviť aj iných prevádzkovateľov a následne vybrať  

2. P. Špačková požiadala obec o stanovisko k využitiu pozemkov v jej vlastníctve 

a odstránenie  kompostovej jamy z jej pozemku.  



Starostka obce objasnila, že v minulosti patril predmetný pozemok PD TT a obec mala 

s družstvom dohodu o užívaní jamy za účelom kompostovania. Následne sa vlastník 

zmenil z PD TT na fo s podielovým vlastníctvom 1/3, o čom pp obec nebola 

informovaná ani zo strany družstva, ani zo strany nových vlastníkov. V roku 2015 pri 

úpravách odpadového hospodárstva starostka opakovane predložila nájomnú zmluvu 

na kompostovú jamu novým vlastníkom, avšak títo ju napriek ústnemu prísľubu 

nepodpísali. 

Súčasný stav je taký, že obec neprevádzkuje kompostovú jamu a v tomto zmysle bude 

žiadateľke odpovedané. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

1. Starostka predložila na schválenie Zmluvu o poskytovaní právnych služieb, po jej 

prečítaní poslanci pristúpili k schvaľovaniu. 

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

 

Uznesenie č. 109/2016 z 04.02.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní právnych služieb  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

2. Starostka predložila na schválenie Nájomnú zmluvu so spoločnosťou TNET, po jej 

prečítaní poslanci pristúpili k schvaľovaniu. 

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

 

Uznesenie č. 110/2016 z 04.02.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu so spoločnosťou TNET 

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

3. Starostka predložila na schválenie Zmluvu o pripojení odberného miesta so 

Západoslovenskou distribučnou, po jej prečítaní poslanci pristúpili k schvaľovaniu. 

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

 

Uznesenie č. 111/2016 z 04.02.2016 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o pripojení odberného miesta so 

Západoslovenskou distribučnou  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

4. Starostka predložila výpoveď spoločnosti Lindstrom, na prenájom a čistenie rohoží. 

Zmluvný vzťah bude ukončený ku koncu roka 2016 

 

ad. 5./ Rôzne 

1. Starostka informovala poslancov OCZ, že bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na 

kanalizačné dielo Veľké Bierovce, kde bolo zapracované spísané pripomienky 

a sťažnosti k vyhotoveniu po úprave dotknutých ciest, chodníkov a ostatných plôch. 

2. Starostka informovala o dopyte prokurátora na vybavovanie sťažností vo veciach 

susedského spolunažívania s odstupom 2015. 

3. Starostka informovala o žiadosti o zrušenie CO skladu z priestorových dôvodov. 

V účastnom sklade CO bude samostatne oddelený archív Stavebného úradu. 

4. Zamestnankyňa Z. Kulichová požiadala o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu 

dosiahnutia dôchodkového veku. 

5. Starostka informovala poslancov, že po generálnom určení stavebného úradu bude 

stavebným úradom pre Obec Veľké Bierovce SÚ Opatovce, tak ako bol po minulé 

obdobia. 

6. PO Agronovaz, a.s. predal súbor NHM v katastri Veľké Bierovce . 

7. Z poverenia TSK starostka informovala o projekte Vážska cyklotrasa a potrebe 

poskytnutia súčinnosti pri jej realizácii. Oproti pôvodnému, dlhoročne 

prezentovanému projektu, kde trasa Vážskej cyklotrasy viedla po hrádzi rieky Váh, za 

ihriskom, popri ihrisku a popod most opäť na hrádzu. Táto pôvodná verzia bola 

zrušená a už pred Opatovcami (od TN) bola cez stavidlá presmerovaná na druhý breh 

rieky Váh a tak obchádza Opatovce, V. Bierovce, Tr. Stankovce a Beckov. V danej veci 

starostovia konali a vyjadrili protest, avšak zo strany TSK je daná trasa definitívna. 

Trasa prechádza výhradne pozemkami vo vlastníctve urbáru, o čom bol písomne aj 

osobne informovaný predseda urbáru Ing. A. Bulko a oboznámený z projektom 

a súvisiacou zmluvnou dokumentáciou, zároveň starostka požiadala písomne 



predsedu urbáru, aby mala možnosť z poverenia TSK zúčastniť sa najbližšej valnej 

hromady. 

8. Starostka oboznámila poslancov s priebehom pripravovaných projektov. 

 

 

 

ad. 6./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 10.03.2016 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ.  

 

Prílohy: 

1. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

2. Nájomná zmluva so spoločnosťou TNET 

3. Zmluvu o pripojení odberného miesta so Západoslovenskou distribučnou 

4. Výpoveď spoločnosti Lindstrom 

 

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

 

 

 

 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Peter Baco -------------------------------- 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




