Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo
dňa 31.03.2016 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Mgr. Lýdia Janíková - HK, Amália
Lakotová – Klub Seniorov
Neprítomní: --Ospravedlnení: riaditeľka MŠ, 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.
Milana Fabiana a Jozef Kulich.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie žiadostí FO a PO
4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov
5. Rozpočtové opatrenia na I.Q 2016
6. Schvaľovanie platu starostu a HK
7. Schvaľovanie koncepčného zámeru rozvoja školy
8. Majetkové priznanie starostky obce a riaditeľky MŠ
9. Schvaľovanie zámeru vysporiadať pozemky parc. 5/2
10. Rôzne
11. 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. 112/2016 z 10.03.2016 – nesplnené – k prenájmu boli postúpené potrebné
kroky, zverejnenie zámeru prenajať priestor bývalého pohostinstva v KD, za účelom
pohostinstva, avšak noviny so zverejneným inzerátov vyjdú 11.04.2016.
Uznesenie č. 113/2016 z 10.03.2016 – splnené - Zmluvu o združenej dodávke elektriny so
ZSE
Uznesenie č. 114/2016 z 10.03.2016 – splnené - Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody
z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 89/2014
Uznesenie č. 115/2016 z 10.03.2016 – splnené - Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke vody
z verejného vodovodu č. 89/2014
Uznesenie č. 116/2016 z 10.03.2016 – priebežne sa plní - rekonštruovať budovu OCU
Uznesenie č. 117/2016 z 10.03.2016 – splnené - zmenu rozpočtu za I. Q 2016 viď príloha
Uznesenie č. 118/2016 z 10.03.2016 – splnené – správa HK

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO
1. P. Čermák požiadal o prenájom nebytových priestorov v priestoroch KD BIER PUB.
Starostka informovala poslancov, že vykonala inzerciu obvyklým spôsobom (vývesky,
web stránka obce a periodikum MY vyjde 11.04.2016).
2. P. Linhartová predložila písomnú žiadosť na OCZ vo veci vybudovania detského ihriska
v obci. Starostka podala informáciu o tom, že projekt na ihrisko nebol podaný
nakoľko parcely 10848 nie sú so SPF vysporiadané, že vo veci vysporiadania koná,
podala žiadosť na SPF. Ako náhradné miesto na detské ihrisko navrhla priestor za KD.
Tento priestor bol vyčistený a upravený v programe aktivačných prác a ďalším
krokom bude geometrické posúdenie zhody kat. mapy a skutkového stavu, následne
vypracovanie projektu k vydaniu stavebného povolenia a realizácie, takto pripravené

podklady budú podané so žiadosťou na financovanie z fondov podľa výziev, ak také
budú vydané. V tomto zmysle bude žiadateľke odpovedané.
3. Spoločnosť SYNOTYP požiadala o umiestnenie stávkového terminálu v pohostinstve
„Pod gaštanom“. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili a pristúpili k schvaľovaniu.
Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 119/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie terminálu v zmysle predloženej žiadosti do
31.12.2016.
T: ASAP

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov
Starostka predložila návrh zmluvy so spoločnosťou SLOVMAS - Zmluva o budúcej
zmluve, kde predmetom zmluvy je nakladanie s oddelenou zložkou komunálneho odpadu
v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Schválená zmluva so spoločnosťou NATUR PACK
nebola podpísaná z kapacitných dôvodov, rovnako tak s obcami Tr. Stankovce a Soblahov
a iné v regióne. Starostka oslovila aj spoločnosť ENVI PACK, ktorá obec odmietla tiež
z kapacitných dôvodov.
Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 120/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve s SLOVMAS
T: najneskôr 10 dní od podpísania túto zverejniť

ad. 5./ Rozpočtové opatrenie na I.Q 2016
Starostka obce predkladá Rozpočtové opatrenie na I. Q 2016 viď príloha.

Uznesenie č. 121/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie na I. Q 2016 viď príloha
T: ASAP

ad. 6./ Oznámenie o výške platu starostky obce a Hlavného kontrolóra

1. Starostka obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení zákonov č. 374/1994 Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001
a 289/2002 Z.z. § 4 a na základe oznámenia Štatistického úradu SR, Odbor
poskytovania informácií a marketingu, vo veci oznámenia priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015, ktorá dosiahla 883,00€ oznamuje, že plat
starostky obce Veľké Bierovce je 1.457,00€. Jedná sa o hrubú mzdu.

2. Starostka obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 18c, odst. 1, písm. b/ a na základe oznámenia Štatistického úradu SR,
Odbor poskytovania informácií a marketingu, vo veci oznámenia priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015, ktorá dosiahla 883,00€
oznamuje, že plat HK Veľké Bierovce na pol úväzku je 56,51€, t.j. 57,00€. Jedná sa
o hrubú mzdu.

Uznesenie č. 122/2015 zo dňa 31.03.2016

Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie oznámenie o výške platu starostky obce Veľké Bierovce podľa
priloženého dokumentu.
b) berie na vedomie oznámenie o výške platu Hlavného kontrolóra obce Veľké
Bierovce podľa priloženého dokumentu.

ad. 7./ Schvaľovanie koncepčného zámeru rozvoja školy
Riaditeľka MŠ k schváleniu Koncepčný zámer rozvoja školy v zmysle priloženého
dokumentu.
Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 123/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Koncepčný zámer rozvoja školy

T: ASAP

ad. 8./ Majetkové priznanie starostky obce a riaditeľky MŠ
Starostka a riaditeľka MŠ predložili k rukám predsedu komisie o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. v lehote do
31.03.2016.
ad. 9./ Schvaľovanie zámeru predaja pozemkov
Z dôvodu nesúladu katastrálnej mapy a skutočnosti na parcele 5/2 KÚ Veľké Bierovce
vo vlastníctve obce vedenom na LV č. 1 (OCU) starostka predložila návrh, aby boli oslovení
súčasní užívatelia časti pozemkov a to p. Šulek a Farský úrad.
Starostka predložila nový geometrický plán so zameraním skutkového stavu a požiadala
poslancov o hlasovanie. V tejto súvislosti by obec voči Farskému úradu mala vypriadavať tiež
a to na 4/3, 4/2.
Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 124/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer predaja časti parciel 5/7, 5/6, 5/8, 4/3, 4/2.
poslanci OCZ poverujú starostku konať vo veci vysporiadania.
T: ASAP

ad. 10./ Rôzne
1. Starostka informovala o projektoch:
•

Nová výzva 10. na nenávratný finančný príspevok na KO a 11. výzva zameraná na
triedený odpad, obe konzultované s p. Palajom

•

Starostka podala žiadosť na MF SR na výmenu okien v DS vo výške 5.252,00€ so
spolufinancovaním 584,00€

• Starostka podala žiadosť na MF SR na rekonštrukciu elektro inštalácie OCU, ktorá
nevyhovuje vo výške 6.823,00€ so spolufinancovaním 683,00€

2. Starostka požiadala poslancov o schválenie služobnej cesty, zahraničnej, „Dunaj nás
spája“ s potvrdenou účasťou ostatných starostov
Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 125/2016 z 31.03.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zahraničnú služobnú cestu v termíne od 31.05 do
03.06.2016.
T: 31.06.2016

3. Starostka opätovne pripomenula poslancom potrebu doriešiť dopravné značenie
v obci na základe poverenie DI PZ SR.
4. P. Pazúr požiadal o nasledujúce:
-

Vybudovať 20 trativodov, rôzne po obci

-

Preveriť, kam zmizla ornica za ihriskom

-

Starostka odpovedala, že ornica za ihriskom je v zázname kolaudačného
rozhodnutia k stavbe kanalizačného diela a vo veci konala opakovane. Ku
vybudovaniu trativodov sa nevie vyjadriť, nakoľko jej nie je známa dokumentácia
ani iné podklady k trativodom. Pýta sa, či má namysli nové trativody, alebo
sfunkčnenie a prečistenie už existujúcich trativodov.

5. Poslanec Bulko navrhol, aby obec zakúpila na prepravu dvojkolesovú káru, poslanec
Kulich jej kúpu zabezpečí.
6. Poslanec Fabián navrhol zakúpiť reflexné pásky pre dôchodcov.
7. Starostka informovala, že 2% z daní pre MŠ je možné čerpať aj bez založenia
občianskeho združenia, cez nadáciu. Poslanci navrhli toto prerokovať na 1.
rodičovskom združení v septembri/októbri 2016 priamo s rodičmi.
8. Starostka informuje, že obec doposiaľ nemá na katastri TN zriadený určený operát =
evidencia parciel v „C“ stave
9. Starostka obce predložila riaditeľke výšku čerpania FP za I.Q 2016
10. Poslanec Ondrášek navrhuje kúpu traktora na kosenie a iné terénne práce, po diskusii
sa poslanci dohodli, že o kúpe budú hlasovať až po predložení ponúk na traktory.

Ad. 11./ Záver

Starostka poďakovala prítomným a pozvala ich na ďalšie zastupiteľstvo 09.05.2016 o 17,00
hod. v zasadačke OcÚ.

Prílohy:
1. Zmluva o budúcej zmluve SLOVMAS
2. Rozpočtové opatrenie na I.Q 2016
3. Koncepčný zámer rozvoja školy

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Ing. Silvia Masárová

Ing. Silvia Masárová
Starostka

Overovatelia zápisnice:

Milan Fabian -------------------------------Jozef Kulich ----------------------------------

