
 

Zápisnica 

 

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

10.03.2016 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ. 

 

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

Lakotová – Klub Seniorov, Ing. Janík – DHZ, Ing. Lipták - projektant 

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. Bystrík 

Ondrášek a Marek Bulko 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO  

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

5. Prejednanie predloženie žiadosti na čerpanie fondových zdrojov 

6. Zmena rozpočtu na I.Q 2016 

7. Správa hlavného kontrolóra 

8. Rôzne 

9. 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. 109/2016 z 04.02.2016 – splnené - Zmluva o poskytovaní právnych služieb  

Uznesenie č. 110/2016 z 04.02.2016 – splnené - Nájomná zmluva so spoločnosťou TNET 

Uznesenie č. 111/2016 z 04.02.2016 – splnené - Zmluva o pripojení odberného miesta so 

Západoslovenskou distribučnou  

 

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO  

P. Jančo požiadal o prenájom nebytových priestorov v priestoroch KD BIER PUB. 

Starostka navrhla poslancom, aby inzerciou obvyklým spôsobom (vývesky, web stránka 

obce a periodikum MY) obec oznámila verejnosti, že priestor bývalého pohostinstva je 

určený na prenájom. Tento priestor nemusí byť určený len na pohostinstvo. Po diskusii 

poslancov sa pristúpilo k hlasovaniu. 

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

 

Uznesenie č. 112/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať priestor bývalého pohostinstva v KD, za 

účelom pohostinstva. Žiadosti podané pred zverejnením sú platné a budú zaradené 

k ostatným uchádzačom po zverejnení zámeru. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov  

1. Podnikateľka p. Siváková požiadala o ukončenie nájmu v priestoroch  KD 29.02.2016. 

nájomný vzťah bol ukončený dohodou.  

 

2. Starostka predložila na schválenie Zmluvu o združenej dodávke elektriny so ZSE, 

z odberného miesta BIER PUBv KD,  po jej prečítaní poslanci pristúpili k schvaľovaniu. 

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

 

Uznesenie č. 113/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o združenej dodávke elektriny so ZSE  

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 



3. Starostka predložila na schválenie Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 89/2014. V tomto 

dodatku sa rozširuje počet odberných miest o č. 43 = bývalá budova ZŠ. 

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

 

Uznesenie č. 114/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 89/2014 

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

4. Starostka predložila na schválenie Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 89/2014. V tomto 

dodatku sa rozširuje počet odberných miest o č. 21 = budova KD. 

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

 

Uznesenie č. 115/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke vody z verejného 

vodovodu č. 89/2014 

T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť 

 

ad. 5./ Prejednanie predloženie žiadosti na čerpanie fondových zdrojov 

a) Starostka obce predkladá návrh na rekonštrukciu OCU z fondu MŽP. Aby 

rekonštrukcia spĺňala podmienky čerpania fondu, treba do projektu zapracovať 

podmienky ako LED osvetlenie, bezbariérový krytý prístup, Energetický audit A1 

(rekuperácia), 3komorové sklá na stavebných otvoroch a pod. kedy sa celková 

investícia dostane na 198.000,00€, čo je neadekvátne k využitiu budovy s ohľadom 

na možnosť prenajatia jej časti a počet zamestnancov.  Starostka navrhla využiť iné 

zdroje na financovanie rekonštrukcie budovy OCU, napr. MF SR a iné. 

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

 

b) Starostka obce predkladá návrh na rekonštrukciu OCU z rezervného fondu pre rok 

2016 na opravy budovy OCU v nevyhnutnom rozsahu.  



Uznesenie č. 116/2016 z 10.03.2016 

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer rekonštruovať budovu OCU zo zdrojov MF 

SR z dôvodu neúmerného navýšenia nákladov na rekonštrukciu.  

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke sledovať ďalšie možnosti získania zdrojov 

na realizáciu zámeru rekonštruovať budovu OCU a návrhy naďalej predkladať na 

OCZ. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z Rezervného 

fondu na rekonštrukciu OCU pre rok 2016.   

 

T: priebežne podľa výziev 

 

ad. 6./ Zmena rozpočtu I.Q 2016 

Starostka obce predkladá zmenu rozpočtu za I. Q 2016 viď príloha. 

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

 

 

Uznesenie č. 117/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu za I. Q 2016 viď príloha  

T: ASAP 

 

ad. 7./ Správa HK  

HK obce Mgr. Lýdia Janíková dňa 29.02.2016 predložila správu, túto prečítala v plnom 

rozsahu a predložila na schvaľovanie. 

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

 

 

Uznesenie č. 118/2016 z 10.03.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu HK viď príloha  

T: ASAP 

 

ad. 8./ Rôzne 

1. Starostka informovala o projektoch: 



  Vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu OCU 

  Vydané územné povolenie na rekonštrukciu bývalej budovy ZŠ 

2. Starostka informovala o registrácii profilu VO za obec Veľké Bierovce 

3. Starostka informovala o úspešnom výberovom konaní na ekonómku obce – Ing. 

Lubinová 

4. Výročnú správu predložili Klub seniorov a OTJ  

5. Starostka informovala o prebiehajúcej delimitácii dokumentov OCU na ŠA SR Trenčín 

6. Starostka informovala o prebiehajúcej delimitácii dokumentov nájdených na OCU 

patriacich do správy urbárskych spoločenstiev 

7. TVK, a.s. vyzvala akcionárov, aby spravili inventúru majetku a odčlenili majetok, ktorý 

chcú vložiť do TVK, a.s. Obec po inventúre oznámila TVK, a.s., že majetok vložený do 

TVK, a.s. v minulých obdobiach korešponduje so skutočnosťou a Obec Veľké Bierovce 

v r. 2016 nebude do TVK, a.s. vkladať ani majetkový, ani finančný vklad. 

8. Starostka informovala o prebiehajúcom geodetickom zameraní novej cesty, podľa 

požiadaviek Ing. Mazáňa s cieľom rekonštrukcie líniovej stavby. Výsledkom merania je 

zhoda geometrického plánu a skutočnosti s akceptovateľnými odchýlkami. Ďalším 

krokom bude vyhlásenie verejnej súťaže na projektovú dokumentáciu na stavebné 

povolenie a realizáciu projektu. 

9. Starostka informovala poslancov, že je potrebné vypracovať projekt dopravného 

značenia obce, nakoľko DI PZ SR obec opakovane vyzýva k jeho doplneniu. 

10.  Starostka v súčinnosti s poslancom P. Bacom informovala o priebehu volieb do NR SR, 

tieto prebehli bez zvláštnych incidentov a narušovania ako je v našej obci zvykom. 

 

 

ad. 9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 31.03.2016 o 17,00 

hod. v zasadačke OcÚ.  

 

Prílohy: 
1. Dohoda o zrušení nájmu – Siváková 
2. Zmluvu o združenej dodávke elektriny so ZSE 
3. Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou č. 89/2014 
4. Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 89/2014 



5. Zmena rozpočtu I. Q 2016 
6. Správa HK 

 

 

 

 

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová 

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

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


