Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
05.12.2016 o 17,00 hod. vo veľkej sále KD.

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 Jozefa Kulicha a Mareka Bulka.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie žiadostí FO a PO
4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
5. Schvaľovanie správy audítora
6. Schvaľovanie rozpočtu 2017-2018-2019
7. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2017
8. Schvaľovanie

plánu

kontinuálneho

vzdelávania

pedagogických

a odborných

zamestnancov
9. Schvaľovanie VZN ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní
soc. služieb
10. Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné
odpady na území obce Veľké Bierovce
11. Rôzne
12. 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. 152/2016 z 08.09.2016 – nesplnené – podmienky nájmu nie sú potvrdené
nájomníkom - schvaľuje žiadateľa ako budúceho nájomníka v KD za účelom zriadenia
pohostinstva a poveruje starostku vypracovaním nájomnej zmluvy a dojednaním jej
podmienok za prítomnosti všetkých poslancov.
Uznesenie č. 153/2016 z 08.09.2016 – splnené - 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 časovo neobmedzená t.j. na dobu
neurčitú.
Uznesenie č. 154/2016 z 08.09.2016 – splnené - zmluva o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalových a neobalových výrobkov so spoločnosťou SLOVMAS.
Uznesenie č. 155/2016 z 08.09.2016 - odročené - zmluvu o zabezpečení zberu papiera na
území obce.
Uznesenie č. 156/2016 z 08.09.2016 – splnené - Kúpnu zmluvu s p. Čeligom.
Uznesenie č. 157/2016 z 08.09.2016 – splnené - zmluva o dodávke školského ovocia
a Darovaciu zmluvu so spoločnosťou Plantex, IČO: 34 141 481.
Uznesenie č. 158/2016 z 08.09.2016 – splnené - zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so Západoslovenská distribučná, a.s.
Uznesenie č. 159/2016 z 08.09.2016 – splnené – zamietnutá zmluvu so spoločnosťou
Ekocharita.
Uznesenie č. 160/2016 z 08.09.2016 – splnené - rozpočtové opatrenie 3.Q.

ad. 3. / Prejednanie žiadostí FO a PO

1. Ing. Koštial bytom Selec opakovane podal žiadosť o kúpu pozemku. Starostka sa s ním
niekoľkokrát rozprávala o možnostiach kúpy pozemku v k.ú. Veľké Bierovce. Túto
žiadosť predložila na OcZ k vyjadreniu poslancov.

2. K žiadosti bola pripojená aj žiadosť spoločnosti Pavol Fero – Life.
3. Ďalšiu žiadosť bola doručená od spoločnosti Metro.
Po dlhej rozprave a zvažovaní, diskutovaní navrhol poslanec M.Fabián, že vec treba
odložiť nakoľko sa to v deň OcZ nerozhodne. Poslanci jednomyseľne odmietli predaj
pozemkov individuálne, zhodli sa na potrebe tieto pozemky jednoznačne predávať
súťažou v zmysle platnej legislatívy. Rozsah pozemkov do súťaže a pozemkov, ktoré si
obec ponechá na IVB pre žiadateľov, podmienky súťaže a ostatné a prerokujú na
ďalšom zastupiteľstve. Preto poslanci odhlasovali odročenie všetkých žiadostí vo veci
odkúpenia pozemkov od obce.

4. Žiadosť podal p. M. Malý o prenájom garáže pre aspoň 4 autá a klubovne pre klubovú
činnosť (viac info o činnosti žiadateľa na www.gazklub.sk). Poslanci žiadosť posúdili,
ale k hlasovaniu nedošlo, nakoľko konštatovali, že takýto priestor obec nemá.

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov

1. Starostka predložila zmluvnú dokumentáciu so spoločnosťou Slovmas, a.s., IČO:
44 946 422 - Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na batérie, ktorého návrh
doručila OZV na obec. Predmetom zmluvy ja malá papierová krabica, s označení, kde
môžu občania odovzdať batérie. Obec takúto už mala, ale nakoľko je spoločnosť
Slovmas, a.s. v obci OZV, obec pristúpila na takúto spoluprácu. Z tejto zmluvy obec
nebude plniť finančne a ide o kompetenciu starostky v zmysle zásad o hospodárení
s obecným majetkom, preto starostka predkladá zmluvu bez schvaľovania.

Uznesenie č. 161/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na
batérie.

T: ASAP

2. Starostka predložila zmluvu s Kúpeľmi Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316 Zmluva
o spolupráci. Predmetom zmluvy je poskytovanie zliav v Kúpeľoch Trenčianske Teplice
pre občanov obce Veľké Bierovce za určitých podmienok. Ide o kompetenciu starostky

v zmysle zásad o hospodárení s obecným majetkom, starostka predkladá zmluvu bez
schvaľovania.

Uznesenie č. 162/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske
Teplice.

T: ASAP

3. Starostka predložila zmluvu s Ing. E. Ďuržovou, IČO: 330 704 731 Zmluva o poskytovaní
audítorských služieb. Predmetom zmluvy je výkon auditu za rok 2015, keďže obec má
povinnosť auditov. Nakoľko ide o kompetenciu starostky v zmysle zásad o hospodárení
s obecným majetkom, starostka predkladá zmluvu bez schvaľovania.

Uznesenie č. 163/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb.
T: ASAP

4. Starostka predložila zmluvu s p. Kucharčíkom, IČO: 34 715 045 Zmluva o spolupráci pri
zbere použitého šatstva. Predmetom zmluvy je vyzbierané šatstvo a forma zberu je
kontajnerová. Z tejto zmluvy obec nebude plniť a je v kompetenciu starostky v zmysle
zásad o hospodárení s obecným majetkom, preto starostka predkladá zmluvu bez
schvaľovania.

Uznesenie č. 164/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
T: ASAP

5. Starostka predložila Licenčnú zmluvu s p. Foldýnom, kde predmetom je udelenie
licencie, t.j. použitie autorského diela. Nakoľko ide o kompetenciu starostky v zmysle
zásad o hospodárení s obecným majetkom, starostka predkladá zmluvu bez
schvaľovania.

Uznesenie č. 165/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Licenčnú zmluvu s p. Foldýnom.

T: ASAP

6. Starostka predložila zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469.
Nakoľko skončil program a výhody z neho vyplývajúce, bolo potrebné prehodnotiť
produktové ponuky a uzatvoriť nové zmluvy. Cena mesačného poplatku v novom
období bude nižšia ako pôvodný paušál vrátane zariadenia. Starostka takmer od
začiatku používala súkromné zariadenie s obecnou SIM kartou. Zmluvy uzatvoril
v zastúpení J. Kulich, ktorý bol požiadaný a bolo mu k tejto veci udelené
plnomocenstvo hlavne z dôvodu veľmi dobej orientácie v tejto problematike.
Nakoľko ide o kompetenciu starostky v zmysle zásad o hospodárení s obecným
majetkom, starostka predkladá zmluvy bez schvaľovania.

Uznesenie č. 166/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Zmluvu o kúpe iPhone zariadenia
b) Zmluvu o poskytovaní verejných služieb
c) Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
d) Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
T: ASAP

7. Spoločnosť Dcom IČO: 45 736 359 predložila dodatok č. 1, kde požaduje o.i. platbu
v sume 1,00€/obyvateľ/rok, v stave k 31.12.2016. starostka sa spojila s ostatnými
starostami okolitých obcí, ktorí majú uzatvorené zmluvy s touto spoločnosťou a zistila,
že napr. obec Opatovce sa listom dožadovala odpovedí, kedy systém bude mať funkčné
aplikácie a bude plnohodnotne slúžiť účelu, ktorému bol vytvorený. Do termínu
zasadnutia OCZ neprišla žiadna odpoveď. Ostatné obce dodatok nepredložili do
schvaľovania s tým, že by bolo lepšie počkať, kedy a či sa projekt sfunkční. Lehoty
a elektronické poskytovanie niektorých úkonov obcou, ktoré má mimo iného projekt
zabezpečovať, sa stále posúvajú, nakoľko ani štátne inštitúcie nevedia ako a či bude
fungovať. Starostka dodatok predkladá na posúdenie a odporúča odložiť schvaľovanie
až pokiaľ nezíska stanovisko k projektu.

Uznesenie č. 167/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo odkladá schvaľovanie Dodatku č. 1 spoločnosti DCOM na
dobu neurčitú, najneskôr však do doby, kedy vzniká obci povinnosť platiť za službu alebo
zmigrovať dáta do programu. OCZ poveruje starostku, aby sa zaoberala podmienkami
programu a následnej migrácie.

8. Starostka predložili súťažné podmienky, záznam a priebeh VO na vypracovanie PD na
Novú cestu a Zmluva na vypracovanie PD Nová cesta vyplývajúcu z VO na schvaľovanie.
Starostka oznámila postup, ďalšie kroky k príprave projektu na obstaranie NFP so
spoluúčasťou obce na financovaní a to: pripravenie projektovej dokumentácie,
pripravenie podkladov k vyjadreniam dotknutých orgánov, následne vypracovanie
žiadosti o stavebné povolenie, po vydaní SP môže začať ďalšie VO na dodávateľa a po
úspešnej súťaži bude pripravený komplet materiál, kedy sa môže začať
s rekonštrukciou Novej cesty. Ak vyjde výzva, čo doposiaľ nevyšla, môže si obec podať
žiadosť o NFP. Výzva z 10/2015, ku ktorej skupina obyvateľov Novej cesty vyzvala
starostku, aby podala žiadosť, doposiaľ nebola vyhodnotená. Obec nedisponovala
v tom čase ani projektovou dokumentáciou, ani stavebným povolením ani
vysúťaženým dodávateľom. Pristúpilo sa k hlasovaniu o predloženej zmluve na PD.
Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 168/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s ARGUS- DS, s.r.o. IČO: 44 343 311
na vypracovanie PD na rekonštrukciu Novej cesty.
T: ASAP
9. Starostka predložila na schvaľovanie Dodatok k nájomnej zmluve s GASTRO- ROYAL,
s.r.o., IČO: 36 771 830 na prenájom spevnenej plochy v parku obce, slúžiacej ako
miesto na lavičky a stôl pre hostí pohostinstva pod Gaštanom. Dodatok predlžuje
nájomný vzťah za identických podmienok na ďalší rok, teda do 31.12.2017 vrátane.
Následne bude podľa záujmu so súčasným nájomníkom zmluva prehodnotená.
Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 169/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s GASTRO ROYAL ,
s.r.o., IČO 36 771 830 na dobu určitú do 31.12.2017.
T: ASAP

10. Starostka predložila dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s predĺžením doby nájmu pre FO
– podnikateľ – Pavol FERO Life IČO: 14 046 423. Zároveň predložila výpis z LV č.
a katastrálnu mapu, kde je pozemok vedený na p.č. 111/1 v užívaní p. Fera dlhodobo,
bez nájomného vzťahu. Starostka upozornila, že zákon nepripúšťa bezodplatné
užívanie obecného majetku. Navrhla p. Ferovi, ako toto možno doriešiť a to buď zaradiť
do nájmu aj pozemok na parc. č.111/1 alebo tento pozemok vypratať a sprístupniť obci
aj s možnosťou vstupu na pozemok cez parcelu č. 110 . p. Fero sa vyjadril, že sa
o parcelu č. stará kosením a výsadbou zemiakov a že ju môže uvoľniť. Starostka
zopakovala, že nie je možné užívanie obecného majetku bezodplatne pre
podnikateľské účely. Po dlhej diskusii s poslancami si p. Fero vybral možnosť rozšírenia
nájmu o parcelu č. 111/1 o výmere 502m2 a pristúpilo sa k rozprave o výške nájmu. P.
Fero jednoznačne odmietol navýšenie ceny nájmu o parcelu č. 111/1, ktorú aj tak už
dlhodobo užíval a poslanci sa jednotlivo vyjadrili tak, že nie je potrebné zvyšovať cenu
nájmu stanovenú v nájomnej zmluve z 12/2015.
p. Fero požiadal obec o pripojenie na kanalizáciu. Starostka vysvetlila, že kanalizácia
v objekte firmy FERO nie je prioritou obce, že treba pripojiť aj MŠ, OCU, KD, nakoľko
všetky objekty aktívne slúžia občanom a že toto pripojenie musí prebehnúť súčasne,
nakoľko obec je povinná obstarať toto pripojenie ako jedno dielo. Nakoľko prevádzku
MŠ nechce ohroziť, plánované je pripojenie počas školských prázdnin od júla 2017.
v MŠ je potreba kopať cez celý dvor MŠ až po koniec jej budovy, kde sú vyvedené
kanalizačné vývody z WC a kuchyne MŠ. Je vylúčené, aby obec osobitne pripájala
objekt, kde sídli spoločnosť FERO. Pokiaľ p. Fero chce budovať kanalizačnú prípojku
v tomto objekte individuálne, môže so súhlasom obce a na vlastné náklady, alebo bude
čakať na pripojenie spoločné, ostatných objektov.
p. Fero požiadal o súhlas a finančnú spoluúčasť obce na kúrení objektu, toto poslanci
zamietli, nakoľko sa pripravuje pripojenie na kanalizáciu MŠ, KD, OCU, prebiehajú

opravy havarijného stavu OCU a bola schválená celková rekonštrukcia OCU vrátane
strechy v zmysle stavebného povolenia.
Poslanci hlasovali o dodatku k NZ a to o dobe nájmu na jeden rok na dobu určitú do
31.12.2017 a o predmete nájmu, p.č 110 plus RD o výmere 481m2 a p.č.111/1
o výmere 502m2 a o výške nájmu 64,20 eur mesačne.
Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 170/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Pavol Fero- LIFE
IČO 14 046 423 na dobu určitú do 31.12.2017, o dobe nájmu na jeden rok na dobu
určitú do 31.12.2017 a o predmete nájmu, p.č 110 plus RD o výmere 481m2
a p.č.111/1 o výmere 502m2 a o výške nájmu 64,20 eur mesačne.
T: ASAP
11. Starostka udelila slovo Jurajovi Gabrišovi, aby informoval poslancov o prebiehajúcej
rekonštrukcii. P. Gabriš vymenoval vykonané práce a v budúcom pohostinstve určil
čas predbežného otvorenia na 03/2017. Nájomnú zmluvu doposiaľ nemá podpísanú
a preto poslanci určili posledný možný termín na podpísanie 03/2017.
12. Nájomná zmluva s p. Prekopom nebola predložená na schvaľovanie, nakoľko p. Prekop
sa nedostavil a nešpecifikoval ani predmet nájmu. Poslanci rozhodli, že pokiaľ má byť
zmluva prerokovávaná, musí byť prítomný aj žiadateľ. Po predložení návrhu zmluvy,
o ktorej sa malo hlasovať sa poslanci vyjadrili, že nemajú námietky, len im chýba
vyjadrenie žiadateľa k danej veci.

ad. 5. / Schvaľovanie správy audítora

P. Ing. Eva Ďuržová, audítorka s č. licencie SKAU205 predložila v zastúpení Správu nezávislého
audítora za rok 2015 a túto starostka odovzdala k rukám HK.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 171/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu nezávislého audítora za rok 2015.

T: ihneď

ad. 6. / Rozpočet 2017-2018-2019

Starostka predložila návrh na rozpočet pre roky 2017-2018-2019. Rozpočet je
zostavený ako vyvážený, nepredpokladá sa výrazný nárast príjmov alebo výdavkov.
Pokiaľ by obec realizovala niektorý s väčších projektov, táto zmena by sa upravila
rozpočtovým opatrením. Starostka upozornila, že pravdepodobne nebude stačiť
upraviť rozpočet len rozpočtovým opatrením, v kapitole mzdy, nakoľko v 01/2017 sa
majú zvýšiť mzdy NPP v MŠ a v 09/2017 PP v MŠ o 6% čo je mimo rozpočtu
predkladaného. Tento sa však musí držať plánovaných príjmov a vláda neavizovala
osobitné príjmy na toto zvyšovanie. Inak povedané odklepli navýšenie, čo je dobrá
správa, ale neposlali na toto navýšenie zdroje. Je teda možné, že sa bude do 08/2017
schvaľovať nový rozpočet, teda nová úprava rozpočtu, keď sa vyjasní, z akých zdrojov
má obec prisľúbené navýšenie platov realizovať.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 172/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán rozpočtu 2017-2018-2019 tak, ako bol pred
predkladaním a schvaľovaním zverejnený.
T: ihneď

ad. 7. / Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2017
Mgr. L. Janíková predložila plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017 a poslanci bez
prieťahov pristúpili k hlasovaniu.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 173/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017.

T: ihneď

ad. 8. / Schvaľovanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov
P. Bočáková, menovaná do funkcie riaditeľky MŠ predložila v zastúpení starostkou
obce k schváleniu Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.
Poslancom bol predložený a bez dlhšej diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 174/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických
a odborných zamestnancov.

T: ihneď

ad. 9. / Schvaľovanie VZN ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri
poskytovaní soc. služieb

Starostka predložila VZN č. 2/2016 ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri
poskytovaní soc. služieb. Toto VZN bolo zverejnené obvyklým spôsobom a starostka
konštatovala, že do dňa konania zasadnutia OCZ neboli voči nemu vznesené pripomienky.
Preto ho predkladá na schvaľovanie.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 175/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady
pri poskytovaní soc. služieb

T: ihneď

ad. 10. / Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné
stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce
Starostka predložila VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce. Toto VZN bolo zverejnené obvyklým
spôsobom a starostka konštatovala, že do dňa konania zasadnutia OCZ neboli voči nemu
vznesené pripomienky. VZN bolo zostavené v súlade so zápisnicou Výkonného výboru

združenia Mikroregiónu Inovec zo dňa 18.10.2012

podpísaným p. starostom Ing. Ján

Marcinátom.
Ďalej bolo VZN upravené v zmysle zásady zatvárania nožníc. Ďalšou úpravou je výška
poplatku za psa, ktorý poslanci navrhli upraviť na 7 eur. Zmena nastala aj vo výške poplatku
za KO, kde sa poplatok zvyšuje z 0,05 na 0,055, nakoľko obec MUSÍ zohľadniť náklady na KO
za predchádzajúci rok, kde obec nesmie vybrať na poplatku viac ako je reálny náklad obce, čo
nie je prípad našej obce a zároveň nesmie dotovať tento náklad. Obec má minimum neplatičov
a upomienkami, a osobným dohovorom sa snaží tieto dlhy zabezpečiť, avšak doposiaľ obec
nepristúpila k vymáhaniu exekúciou, čo zákon ukladá. Starostka verí, že si občania, ktorých sa
to týka čestne svoje záväzky voči obci uhradia.
Schvaľovanie - Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 176/2016 z 05.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce

T: ihneď

ad. 11. / Rôzne

1. P. Kulichová p.č. 50 predniesla návrh hneď na začiatku zasadnutia, avšak v zápisnici je
zaradený v prvom bode „Rôzne“, nakoľko tento návrh sa netýkal ani jedného bodu
programu. P. Kulichová žiada starostku, aby vyhlásila, že občania, ktorí chcú kupovať
mlieko z PD Tr. Turná sa jej majú nahlásiť a ona to vybaví. Za vyhlásenie obec pýta veľa
a ona na to nemá, a nezaplatí. Pri snahe vysvetliť jej predpisy tzv. predaja z dvora
odišla, že ju to nezaujíma, hlavne nech to vyhlásime. Starostka prisľúbila, že oznam jej
vyhlásime a nemusí zaplatiť.
2. Deti a mládež z obce v zastúpení poslancom J. Kulichom predložili elektronické
podanie – video, kde ukázali svoje schopnosti a zručnosti na svojich bicykloch.
Poukázali na roky pretrvávajúci problém, že sa nemajú kde športovo vyžiť. Navštevujú
údajne cyklo dráhy v iných okolitých obciach a žiadajú o pomoc pri jej vybudovaní.
Starostka aj poslanci si pozreli video s veľkým záujmom, a ocenili zručnosti
a schopnosti mládeže z obce aj čo sa týka aktivity na ich bicykloch aj v tvorbe video
odkazu.
Starostka požiadala poslancov, aby do zasadnutia OcZ v r. 2017 premysleli, kde sa
potenciálne môže takáto trasa vybudovať. Nie je možné aby deti a mládež budovali

trať na mieste, ktoré bolo určené na video odkaze. Starostka touto cestou žiada, aby
sa svojvoľne nebudovali takéto miesta, nakoľko sa nejedná o obecné pozemky .....
3. Starostka informovala, že v obci boli doplnené chýbajúce značky daj prednosť v jazde
podľa upozornení KR PZ OD a osadené na náklady obce. V tomto zmysle boli dotknuté
policajné zložky informované. V obci boli osadené dve značky slepej cesty a to na
náklad VUC, nakoľko komunikácia, kde bolo potrebné ich osadiť je v správe VUC. Toto
nie sú posledné doplnenia značenia. Ale ďalšie sa budú realizovať v roku 2017 podľa
finančných možností obce.
4. Starostka informovala, že na opravu strechy doposiaľ nebola nájdená žiadna firma, nie
ešte aspoň tri na držania podmienok obstarávania, preto to skúsi verejnou súťažou
hneď v novom roku.

5. Starostka informovala, že Marek Bulko bol menovaný ako 5ty člen Rady školy.
Z podnetu starostky bolo zvolané plenárne zasadanie za účelom voľby novej rady školy.
6. Starostka informovala, že v MŠ boli zamestnané nové pani učiteľky, prevádzka je plne
zabezpečená.
7. Starostka informovala, že prebieha výberové konanie na riaditeľku MŠ.
8. Spoločnosť Slovmas, a.s. požiadala obec o súčinnosť s rozdávaním letákov do
jednotlivých domácností.
ad. 12./ Záver

Starostka obce z podnetu poslancov a z dôvodu neprítomných žiadateľov o predĺženie nájmu
prerušila zasadnutie OcZ. Ďalšie zasadnutie OcZ sa určí po dohode s poslancami, žiadateľmi
o predĺženie nájmu, najneskôr do 21.12.2016.

Prílohy:
1. Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na batérie
2. Zmluva o spolupráci
3. Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb
4. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
5. Licenčná zmluva
6. Zmluva o kúpe iPhone zariadenia
7. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

8. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
10. Zmluva na vypracovanie PD Nová cesta
11. Dodatok k nájomnej zmluve GASTRO- ROYAL
12. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Pavol Fero- LIFE
13. Rozpočet 2017-2018-2019
14. Schvaľovanie správy audítora
15. Plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2017
16. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.
17. VZN ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní soc. služieb
18. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na
území obce Veľké Bierovce

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Silvia Masárová

Ing. Silvia Masárová
Starostka

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko -------------------------------Jozef Kulich -------------------------------

