Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
08.09.2016 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.

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

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených na
riadnom zasadnutí OcZ. Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala
uznášania schopnosť. Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila
poslancov Mareka Bulka a Bc. Petra Baca.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie žiadostí FO a PO
4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
5. Rozpočtové opatrenie 3.Q
6. Rôzne
7. Záver

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. 134/2016 z 21.06.2016 odročené a preschválené 04.07.2016 – splnené –
zamietnutá a neschvalená žiadosť spoločnosti BLASA, s.r.o. o prenájom priestorov za
účelom zriadenia pohostinstva v KD.
Uznesenie č. 135/2016 z 21.06.2016 odročené a preschválené 04.07.2016 – splnené zamietnutá žiadosť občana Prekopa, o prenájom parcely za ihriskom.
Uznesenie č. 139/2016 z 21.06.2016 odročené a preschválené 04.07.2016 – splnené –
zaslané stanovisko, že OcZ schvaľuje vybudovanie NN vedenia po pozemkoch vo vlastníctve
obce a to „C-KN“ parcely č.510/2 vedenej na LV č.1, 510/1 vedenej na LV č.1, 367/1 vedenej
na LV č.1, 533 vedenej na LV č.1, 5/2 vedenej na LV č. 1, 532/4 vedenej na LV č.1 , 509/1
vedenej na LV č.1, 502 vedenej na LV č.1, 532/6 vedenej na LV 563 a „E-KN“ parcely 499/1
vedenej na LV č. 563 v k.ú. Veľké Bierovce. Na predmetných parcelách požaduje zapísať
vecné bremeno – vedenia NN. Vybudovanie vedenia NN bude v zmysle projektovej
dokumentácie stavby TN – Veľké Bierovce, VNK, TS, NNK, NNV. OcZ súhlasí s vybudovaním
trafostanice na „C-KN“ parcela č. 367/1 a parcela č. 509/1 vedených na LV č.1 v k.ú. Veľké
Bierovce. A súhlasí s predajom pozemku pre potrebu výstavby trafostanice na parcele č.
367/1 o výmere 30,8 m2 a na parcele č. 509/1 o výmere 29,35 m2.
Uznesenie č. 140/2016 z 21.06.2016 odročené a preschválené 04.07.2016 – splnené –
podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zapracované podmienky
do zmluvy, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúceho v
práve uloženia, vedenia, opravy, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na obecnom
pozemku v k.ú. Veľké Bierovce na parc. č. CKN 504/1 a 504/2 v prospech spoločnosti
EUROFREE Slovakia, s.r.o., IČO: 36 676 411, DIČ: 202249515, so sídlim: Staničná 1062, 911 05
Trenčín zastúpená konateľom Dušanom Ježíkom. Z dôvodu umiestnenia stavby
inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, prípojky splaškovej kanalizácie, rozšírenie
verejného vodovodu, prípojky vodovodu) v rámci stavby „IBV 8RD VEĽKÉ BIEROVCE“ na
slúžiacom pozemku podľa priloženého grafického náčrtu. A že rozsah vecného bremena
bude určený geometrickým plánom s určením plochy v m², vymedzenou dĺžkou
kanalizačného potrubia, vodovodu a prípojok na slúžiacom pozemku a šírkou ich
ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok po ukončení investičnej akcie stavby
uvedených inžinierskych sietí. A že vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú
náhradu určenú znaleckým posudkom, ktorý predloží budúci oprávnený z vecného bremena
po kolaudácií stavby. Budúci oprávnený z vecného bremena zloží preddavok za budúce

zriadenie vecného bremena vo výške 1.000,00€ EUR do 5 dní odo dňa podpisu zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Tiež, že obecné zastupiteľstvo poveruje
starostku vypracovaním a podpisom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
s budúcim oprávneným z vecného bremena a to do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto
uznesenia, v opačnom prípade toto uznesenie stráca platnosť.

ad. 3./ Prejednanie žiadostí FO a PO
1. Spoločnosť ABC Tech, s.r.o. podala žiadosť na prenájom nebytových priestorov v KD za
účelom zriadenia pohostinstva. Po prehliadke priestorov budúcim prevádzkarom sa
zástupca viac neozval a neprejavil ďalej záujem o prenájom.
2. p. Gábriš podal dňa 17.04.2016 žiadosť na prenájom nebytových priestorov v KD za
účelom zriadenia pohostinstva. Po zhodnotení všetkých okolností a podmienok
poslanci hlasovali o tejto žiadosti verejným hlasovaním.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 152/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje žiadateľa ako budúceho nájomníka v KD za účelom zriadenia pohostinstva.
b) poveruje starostku vypracovaním nájomnej zmluvy a dojednaním jej podmienok za
prítomnosti všetkých poslancov.
T: do 31.12.2016

3. Spoločnosť SYNOT TIP, a.s., IČO: 36 472 565 požiadala o vydanie súhlasu na prevádzku
stávkovej kancelárie – automat na tipovanie výsledkov v prevádzke spoločnosti ČS
DALIOIL bez časového obmedzenia podľa par. 21 ods. 3, písm. d zákona171/2005 Z.z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesačný výnos
v prospech obce bude vo výške 0,5% z hernej istiny. Poslanci súhlasili s miestom
umiestnenia a s tipom automatu a časovo neobmedzili, je teda na dobu neurčitú.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 153/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s., IČO: 36 472 565
s umiestnením stávkovej kancelárie – automat na tipovanie výsledkov v prevádzke
spoločnosti ČS DALIOIL. Platnosť súhlasu je na dobu neurčitú.
T: do ASAP

ad. 4./ Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov

1. Spoločnosť Slovmas, predložila zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi z obalových a neobalových výrobkov. Zmluvu o budúcej zmluve sme
preštudovali, posúdili, pripomienkovali, odhlasovali, podpísali a zverejnili, avšak keď sa
starostka dožadovala predmetnej zmluvy, bola ubezpečená, že na ňu je ešte čas.
Spoločnosť Slovmas potom túto zaslala a žiadala obratom podpísať. Nie je to dobrá
skúsenosť ani dobrý začiatok obchodného partnerstva. Zákon o odpadoch ukladá obci
povinnosť mať v zákonnej lehote podpísanú takúto zmluvu s OZV a okrem iných
dôsledkov by jej nepodpísanie bolo porušením zákona. Preto starostka predložila
zmluvu na schválenie na OcZ. Do spoločnosti NATURPACK, čo bola 1. vybratá OZV pre
obec a do spoločnosti ENVIPACK, čo bola vybratá ako náhradná OZV sa obec Veľké
Bierovce z kapacitných dôvodov nedostala.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 154/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi

z obalových

a neobalových

výrobkov

so

spoločnosťou

SLOVMAS.

T: ihneď

2. P. Pavol Gomboš, konateľ spoločnosti P&P Import, s.r.o. so sídlom v Trenčíne oslovil
obec na spoluprácu v zbere papiera. Starostka predložila poslancom zmluvnú
dokumentácii i zhrnutie činnosti tejto spoločnosti. Poslanci si ponuku prezreli.
Starostka upozornila, že už majú spoločnosť Slovmas OZV a je potreba preveriť, či
takýto zber môže obec povoliť a zazmluvniť. Po rozprave sa dohodlo, že do preverenia,

či je právne prípustné mať takýto zmluvný vzťah sa táto žiadosť a hlasovanie o nej
odročí na najbližšie OcZ.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 155/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo odročuje zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce.
T: najneskôr do 31.12.2016

3. P. Čeliga predal obci nerezové stoly a k tomu bola vypracovaná zmluva o kúpe presne
špecifikovaných predmetov s FO. Nakoľko v kompetencii starostky podľa zásad
o hospodárení s obecným majetkom je v tejto sume zmluvu podpísať bez súhlasu OcZ,
starostka predkladá túto zmluvu na posúdenie a bez hlasovania ju OcZ zobralo na
vedomie.

Uznesenie č. 156/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kúpnu zmluvu s p. Čeligom.
T: ihneď

4. Spoločnosť Plantex, IČO: 34 141 481 predložila na schválenie Zmluvu o dodávke
školského ovocia a Darovaciu zmluvu. Ide o dodávku ovocia v programe „Školské
ovocie“. O zmysle a význame podávania ovocia deťom v MŠ nie je potrebné podrobne
debatovať, všetci poslanci sa vyjadrili pozitívne a starostka vysvetlila záväzky a výhody
z týchto zmlúv – v konečnom dôsledku bude školské ovocie zdarma a aj s benefitom –
finančné prostriedky účelovo viazané na ŠJ. Výška benefitu bude priamoúmerná
objemu odberu školského ovocia.

Uznesenie č. 157/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Zmluvu o dodávke školského ovocia a
b) Darovaciu zmluvu
so spoločnosťou Plantex, IČO: 34 141 481.
T: ihneď

5. Západoslovenská distribučná, a.s predložila na schválenie a podpis zmluvy po ich
pripomienkovaní. Poslancom boli poskytnuté v plnom rozsahu aj s už predtým
prerokovanými materiálmi a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 158/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a
b) zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
so Západoslovenská distribučná, a.s.
T: ASAP

6. Spoločnosť EKOcharita so sídlom v Kežmarku, IČO: 75 542 047 predložila zmluvu,
ktorej obsahom je zber šatstva. Nakoľko obec má už takúto zmluvu s inou
spoločnosťou, nebol veľký záujem zo strany poslancov mať nového odberateľa na
odseparované šatstvo, aj keď zákon to povoľuje.
Schvaľovanie - Za: 0 proti: 5 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 159/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvu o so spoločnosťou Ekocharita.
T: ASAP
ad. 5./ Rozpočtové opatrenie 3.Q
starostka obce predkladá rozpočtové opatrenie na 3.q kde sa upravujú kapitálové
výdavky z dôvodu potreby inštalovania dopravných značiek.
Schvaľovanie - Za: 0 proti: 5 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 160/2016 z 08.09.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 3.Q.
T: ASAP

ad. 6./ Rôzne

1. Starostka sa spýtala poslancov na priebeh Jánskych ohňov a dostala odpoveď od
organizátorov „Dobre bolo“. Ďalej sa k tejto veci nepýtala.
2. Starostka oznámila, že húpačky plánované za KD neboli dodané, nakoľko majster sa
ospravedlnil, že z vážnych zdravotných problémov bol hospitalizovaný dlhodobo
a tieto nám do obce dodá začiatkom roka 2017.
3. Starostka s poslancami a to hlavne s M. Bulkom informovala o priebehu rekonštrukcie
ŠJ v MŠ.
4. Starostka informovala o prípravách a krokoch na výberové konanie na riaditeľku MŠ –
konzultácie na OÚ odbor školstva a príprava materiálu.
5. Starostka opätovne oznámila, že je potrebná nová Rada školy, čo je mimo kompetencií
starostky a OcZ. Vyjadrila nádej, že táto bude čoskoro zvolená.
6. Starostka poukázala na potrebu zabezpečenia učiteliek do MŠ nakoľko p. Vlková odišla
dohodou do inej MŠ, tento odchod avizovala v prvom polroku 2016. pani Bočáková
oznámila, že chce učiť na ZŠ a bude v našej MŠ posledný rok a je teda myslieť na
personálne zmeny a tieto zabezpečiť.
7. Starostka upozornila na problém so strechou na budove OCU. S ohľadom na občasné
padanie omietky zo stropu sa stalo padanie každodenné, starostka požiadala znalca
v odbore statika o posúdenie statiky v zasadačke v budove komplexne, nakoľko ide
o priestor verejný, s denným použitím. Merania sa opakovali niekoľkokrát v časových
odstupoch viac dní a záverom bol protokol a zatvorenie miestnosti statikom,
s podmienečným užívaním budovy. Následne sa na odporučenie statika sanoval
priehyb stropu podoprením. Pred samotným podoprením začala padať omietka
z väčších plôch a do niekoľkých sekúnd padol celý strop až po betón, s výnimkou jednej,
asi 2m širokej časti. Pracovníci pri prvom páde omietky opustili zasadačku a tak
nedošlo k žiadnemu zraneniu. Následne bol strop podľa pokynov statika podopretý
a miestnosť uzatvorená. Na požiadanie starostky podľa pokynov statika členovia DHZ
Veľké Bierovce a DHZ Opatovce nespadnutú časť odstránili, za čo im starostka
opätovne ďakuje. Ďalším krokom bude oslovovať firmy, ktoré by vedeli podľa
projektovej dokumentácie strechu opraviť a následne by sa v zasadačke spravili
opravné práce v rozsahu výmena elektroinštalácie, stierkovanie, maľovanie, výmena

okien a položenie podlahy pp laminátovej a vybudovanie podhľadu s novým
osvetlením, a IT sieťou. Rovnako sa spraví rekonštrukcia kúrenia, nakoľko jeden
radiátor už bol odstránený celkom ako nevyhovujúci a dva opravované. Ide
o rekonštrukcie v rámci vydaného stavebného povolenia.
8. Starostka oboznámila poslancov o podujatí „FestDobréRybníky“ a v krátkosti
vyhodnotila podujatie „Pohoda“, hlavne dopravné riešenie a súčinnosť so zložkami
dopravnej polície na úrovni kraja i hliadok.
9. Starostka oznámila, že v súčinnosti USRAP boli likvidované ďalšie 3 skládky, jedna pri
ihrisku, jedna pod mostom za ihriskom a jedna pri pánskom moste na náklady obce.
10. P. Zaťko poslal po starostke informáciu, že sa konal šachový turnaj 01.09.2016 a bude
sa konať v tom istom termíne pp v r. 2017. poskytol písomne aj výsledky. Poďakoval za
ceny a priestor v KD a občerstvenie. Zároveň požiadal o podporu starostky aj pre r.
2017.
11. Starostka informovala, že bola oslovená na spoluprácu mikroregiónom Slušovice. Po
preštudovaní ponúkanej spolupráce poslanci zhodnotili, že naša obec nemá taký záber
záujmova nevie sa zapojiť do takejto spolupráce. V tomto zmysle poverili poslanci
starostku odpovedať.
12. Starostka informovala, že požiadala o čerpanie finančných prostriedkov na podporu
šachu v obci mikroregión Inovec.
13. Starostka informovala o stave opráv ciest, chodníkov a dotknutých plôch v rámci
reklamácie a predložila protokol o reklamácii. Vyzvala poslancov, aby si všímali
problémové miesta, tieto jej nahlásili a prípadne pofotili, to isté sa týka občanov, pokiaľ
sa neozvú, opravy sa samé nevykonajú. Ďalšie podanie by bolo možné po zime, ako sa
opravené časti ukážu. Na opravu cesty medzi kostolom a krčmou, kde nešiel kanál
starostka vynaložila 600,00€ nakoľko tam vznikla mláka od jedného kraja cesty po
druhy a nebolo možné zo žiadnej strany prejsť tento úsek suchou nohou.
14. Starostka oznámila, že stále neboli dodané kontajnery na separovaný zber ako o ne
žiadala, že je potreba upratovať na zbernom mieste a dotrieďovať, že pred 01.11.2016
plánuje vývoz kontajnera na cintoríne a o tom, že stále je v obci vysýpaných podstatne
viac nádob ako je zazmluvnených a že teda bude musieť vývozná spoločnosť
v súčinnosti s obcou vykonať isté opatrenia aj na kontrolu počtu nádob. Do 31.12.2016

by mali byť všetky nádoby plastové, ak budú dodané, budú vymenené a plechenné sa
nebudú vysýpať. Je možné, že tento termín bude aj skôr.
15. Spoločnosť Marius Pedersen nepredložila dodatok ako bola požiadaná.
16. Od 01.07.2016 sa obec prispôsobila zákonu a jeho novele a má zavedený nový
registratúrna poriadok, a všetky náležitosti s tým spojené, stále prebieha ukladanie
dokumentov podľa záznamu z kontroly.

ad. 7./ Záver

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť. Ďalšie zasadnutie OcZ sa určí po dohode
s poslancami.

Prílohy:
1. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalových
a neobalových výrobkov (SLOVMAS)
2. Kúpnu zmluvu s p. Čeligom
3. Zmluva o dodávke školského ovocia (Plantex)
4. Darovaciu zmluvu (Plantex)
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (Západoslovenská distribučná)
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (Západoslovenská distribučná)
7. Rozpočtové opatrenie 3.Q

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Silvia Masárová
Ing. Silvia Masárová
Starostka

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko -------------------------------Bc. Peter Baco -------------------------------

