
Zápisnica 

 

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

23.03.2017 o 16,30 hod. vo veľkej sále KD. 

 

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

Kubaloš, Vladimír Zaťko, Ing. Peter Janík, Peter Bulko, Andrej Bulko, Juraj Gabriš, Jana 

Kulichová 

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 p. Kulichovú a za overovateľov zápisnice určila 

poslancov Bc. Petra Baca a Bystríka Ondráška 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prejednanie žiadostí FO a PO 

4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

5. Predaj obecných pozemkov 

6. Správa HK 

7. Predloženie Majetkového priznania komisii o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. starostkou obce 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 



 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka obce Ing. 

Silvia Masárová. Konštatovala, že: 

Uznesenie č. 161/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie - Preberací protokol 

a dohoda o využívaní boxu na batérie.        

Uznesenie č. 162/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie Zmluvu o spolupráci 

s Kúpeľmi Trenčianske Teplice.                  

Uznesenie č. 163/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní 

audítorských služieb.  

Uznesenie č. 164/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie Zmluvu o spolupráci pri 

zbere použitého šatstva.  

Uznesenie č. 165/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie Licenčnú zmluvu s p. 

Foldýnom.  

Uznesenie č. 166/2016 z 05.12.2016 – splnené - berie na vedomie Zmluvu o kúpe iPhone 

zariadenia, Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

Uznesenie č. 167/2016 z 05.12.2016 – splnené - odkladá schvaľovanie Dodatku č. 1 

spoločnosti DCOM  

Uznesenie č. 168/2016 z 05.12.2016 – splnené - schvaľuje zmluvu o dielo s ARGUS- DS, s.r.o. 

IČO: 44 343 311 na vypracovanie PD na rekonštrukciu Novej cesty. 

Uznesenie č. 169/2016 z 05.12.2016 – splnené - schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 

s GASTRO ROYAL , s.r.o., IČO 36 771 830 na dobu určitú do 31.12.2017. 

Uznesenie č. 170/2016 z 05.12.2016 – splnené - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Pavol Fero- 

LIFE  

Uznesenie č. 171/2016 z 05.12.2016 – splnené - Správu nezávislého audítora za rok 2015.  

Uznesenie č. 172/2016 z 05.12.2016 – splnené - rozpočet 2017-2018-2019  

Uznesenie č. 173/2016 z 05.12.2016 - plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017     

Uznesenie č. 174/2016 z 05.12.2016 - Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov.     



Uznesenie č. 175/2016 z 05.12.2016 – splnené – VZN, ktorým sa určuje postup, podmienky 

a výška  úhrady  pri poskytovaní soc. služieb  

Uznesenie č. 176/2016 z 05.12.2016 – splnené- VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce 

 

ad. 3. / Prejednanie žiadostí FO a PO 

 

1. P. Filip Fabián predložil žiadosť o dlhodobí prenájom pozemku vedenom na “E“ p. č. 

322 o výmere 161.125m2 na dobu 20 rokov s možnosťou ďalšieho nájmu. 

Poslanci si prečítal materiál k žiadosti a mali k prerokovávanému veľké množstvo 

otázok, preto starostka rozhodla, že OcZ k hlasovaniu o tejto veci nepristúpi  a prizve 

žiadateľa, aby špecifikoval otázky k predmetu nájmu.  

 

2. Firma Hájek Praha požiadala o súhlas s umiestnením lunaparku v našej obci počas 

hodov v roku 2017 a poslanci si prezreli fotodokumentáciu a pristúpili k hlasovaniu.   

Vyjadrenie poslancov 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 177/2017 z 23.03.2017  

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Hájek Praha, ktorá požiadala 

o súhlas s umiestnením lunaparku v našej obci počas hodov 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku overením dokladov o bezpečnosti a inými 

súvisiacimi s prevádzkou lunaparku.  

 

3. P. Eva Gabrišová podala žiadosť v zastúpení, doložením plnej moci, o schválenie 

otváracích hodín miestneho BARU SEVEN. 

Starostka navrhla skúšobnú dobu na 3 mesiace a následné odsúhlasenie na dobu 

neurčitú, s čím poslanci súhlasili. Otváracia doba je žiadaná nasledovne: 

Pondelok: od 13,00 do 00,00 

Utorok:     od 13,00 do 00,00 



Streda:      od 13,00 do 00,00 

Štvrtok:    od 13,00 do 00,00 

Piatok:      od 13,00 do 01,00 

Sobota:     od 11,00 do 01,00 

Nedeľa:     od 11,00 do 00,00 hod. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 179/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otváraciu dobu pohostinstva BARU SEVEN nasledovne:  

Pondelok: od 13,00 do 00,00 

Utorok:     od 13,00 do 00,00 

Streda:      od 13,00 do 00,00 

Štvrtok:     od 13,00 do 00,00 

Piatok:      od 13,00 do 01,00 

Sobota:     od 11,00 do 01,00 

Nedeľa:     od 11,00 do 00,00 hod. 

Uvedené schválenie je na skúšobnú dobu 3 mesiace (do 25.06.2017), následne bude OCZ 

prehodnotené.  

 

4. P. Peter Bulko požiadal o udelenie súhlasu OCZ s vykonaním spevnenia časti parcely č. 

444/8 vedenej na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce za účelom prístupu na pozemok, ktorý 

vlastní na p. č. 444/13 vedenej na LV č. 871 v k.ú. Veľké Bierovce. 

Nakoľko nejde o komunikáciu, ale o parcelu so špecifikáciou ostatné plochy a nádvoria, 

nemôže sa posudzovať ako „cesta“, teda komunikácia.  

Vyjadrenie poslancov – poslanci nemali námietky so spevnením makadamom, pokiaľ 

tento bude nejakým spôsobom ohraničený, aby sa nezasahovalo do okolitých parciel, 

ktoré sú využívané na poľnohospodárske účely. Poslanci sa predbežne dohodli, že voči 

takejto forme spevnenia nemajú námietky a starostka prisľúbila, že v lehote 30 dní od 

podania žiadosti preverí, či je možné takýmto spôsobom odsúhlasiť úpravu a užívanie 

obecného majetku. 



ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

1. Starostka predložila na schvaľovanie Dodatok č. 1 spoločnosti DCOM, IČO: 45 736 359 

k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, kde obci 

vzniká záväzok platiť 1,00€/r/občana ku 31.12.2016. 

Starostka pripomenula, že tento materiál bol na schvaľovaní v 12/2016, avšak neboli 

jasné termíny sfunkčnenia programu. Starostka podložila poslancom list zo 

17/10/2016, ktorým starostka obce Opatovce oslovila DCOM, aby objasnili termíny 

a funkcionalitu programu. Ku dňu OCZ nebola doručená žiadna odpoveď. Starostka 

napriek uvedenému odporučila dodatok schváliť, nakoľko chce, aby bola zabezpečená 

migrácia údajov z doteraz užívaného programu URBIS do DCOM. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 178/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 spoločnosti DCOM, IČO: 45 736 359 

k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, kde 

obci vzniká záväzok platiť 1,00€/r/občana ku 31.12.2016. 

 

2. Starostka predložila Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci na zabezpečenie preneseného 

výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa z. č. 50/1976 Z.z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a z.  č. 135/1961 Z.z. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, kde sa navyšuje poplatok 

na 0,40€/m/obyvateľa. Starostka odporúča OCZ vziať dodatok na vedomie, nakoľko 

tento odhlasovali 9 starostovia príslušných obcí. Termín plnenia z dodatku je od 

01/04/2017. 

 

Uznesenie č. 180/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci na zabezpečenie 

preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa z. č. 50/1976 Z.z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a z. č. 135/1961 Z.z. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 



3. Starostka obce predložila Zmluvu s trénerom p. Kadákom na schvaľovanie na obdobie 

1 roka 2017 pre OTJ Opatovce – Veľké Bierovce. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 181/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu s trénerom p. Kadákom na schvaľovanie na 

obdobie 1 roka 2017 pre OTJ Opatovce – Veľké Bierovce. 

 

4. Starostka obce predložila Servisnú zmluvu so spoločnosťou BERENDSEN Textil Servis, 

s.r.o., IČO: 44 506 031. Predmetom zmluvy je prenájom rohoží v KD, OCU a MŠ. Zmluva 

je v kompetencii starostky v zmysle zásad o hospodárení s obecným majetkom, preto 

starostka predkladá zmluvu bez schvaľovania. 

 

Uznesenie č. 182/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Servisnú zmluvu so spoločnosťou BERENDSEN 

Textil Servis, s.r.o., IČO: 44 506 031. 

 

5. Starostka obce predložila Zmluvu o hromadnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone povolania so spoločnosťou Allianz slovenská poisťovňa, a.s. IČO: 

00 151 700. Predmetom zmluvy je poistenie pre zamestnancov OCU. Zmluva je v 

kompetencii starostky v zmysle zásad o hospodárení s obecným majetkom, preto 

starostka predkladá zmluvu bez schvaľovania. 

 

Uznesenie č. 183/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o hromadnom poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone povolania so spoločnosťou Allianz slovenská poisťovňa, a.s. 

IČO: 00 151 700. 

 

6. Starostka obce predložila Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce so 

spoločnosťou P&P import, s.r.o., IČO: 47 418 656. Predmetom zmluvy je zber starého 

papiera formou ambulantného výkupu. Zmluva je v kompetencii starostky v zmysle 



zásad o hospodárení s obecným majetkom, preto starostka predkladá zmluvu bez 

schvaľovania. 

 

Uznesenie č. 184/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce 

so spoločnosťou P&P import, s.r.o., IČO: 47 418 656.  

 

7. Starostka obce predložila Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme k nahliadnutiu a oboznámila poslancov s najdôležitejšími 

ustanoveniami zmluvy. Zmluva je v kompetencii starostky, preto starostka predkladá 

zmluvu bez schvaľovania. 

 

Uznesenie č. 185/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme. 

       

ad. 5./  Predaj pozemkov „OHRADY“  

Starostka predložila na prejednanie opätovne tému predaja pozemkov „OHRADY“, nakoľko sa 

množia žiadosti o stavebný pozemok z radov obyvateľov našej obce aj iných okolitých miest 

a obcí. Poslanci sa jednotlivo po dlhšej rozprave vyjadrili za predaj parciel a poverili starostku 

pripraviť podklady k predaju a to súťažou. Súčasťou podkladov by mal byť návrh na predaj časti 

„Ohrady“  tak, aby obec disponovala vlastnými pozemkami pre občanov obce. 

 

ad. 6./  Správa HK 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lýdia Janíková predložila Správu o činnosti hlavného kontrolóra 

obce Veľké Bierovce za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 186/2017 z 23.03.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 

Bierovce za rok 2016. 

 

 



ad. 7./  

a) Predloženie Majetkového priznania starostky obce komisii o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.  

Starostka predložila majetkové priznanie k rukám predsedu komisie o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.  

 

b) Predloženie Majetkového priznania riaditeľky MŠ vo Veľkých Bierovciach komisii 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa 

zákona č. 357/2004 Z.z.  

Riaditeľka MŠ vo Veľkých Bierovciach predložila majetkové priznanie k rukám predsedu 

komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona 

č. 357/2004 Z.z.  

 

ad. 8. / Rôzne 

1. Ponuka na právne zastupovanie od Mgr. Jozefa Štelcera z TN na bezplatné právne 

poradenstvo pre občanov obce. Kontakt bude k dispozícii na výveske OÚ. 

2. Poverenie starostky na vysporiadanie pozemkov pod ihriskom a šatňami je potrebné 

ako ďalší doklad k žiadosti pre SPF. Preto starostka požiadala o toto poverenie 

poslancov.  

 

Uznesenie č. 187/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku vysporiadať pozemok č. 108448 vedený na LV 548 

a 10847 vedený na LV 548 pod šatňami OTJ Opatovce – Veľké Bierovce bezodplatne. 

 

3. Tvk, a.s. požiadala obec o posúdenie, či bude vkladať majetok do a.s. Nakoľko sa 

nerealizovali nové vodovodné a kanalizačné siete, obec nemá majetok, ktorý by mohla 

vložiť do a.s. ako majetkový vklad. 

4. Vedúci zamestnanec SO pre IROP Ing. Sedláček mailom, na vyžiadanie starostky 

oznámil, že obec Veľké Bierovce má IIÚ = index investičnej účinnosti je 15,00. 

minimálna hodnota IIÚ pre MFO kam spadá aj naša obec je 30,00. Táto info sa týka 

možnosti získania NFR na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ za účelom rozšírenia kapacít 

miestnej MŠ. Pre IROP teda obec nespĺňa základné hodnotiace kritériá. 



Nakoľko budova ZŠ nie je v systéme škôl evidovaná a školský obvod bol zrušený v r. 

2010/2011   nie je možné žiadať ani fondy na rekonštrukciu školy a tiež nežiadame 

o rozšírenie kapacít v existujúcej MŠ, nakoľko nie je kam v týchto priestoroch 

rozširovať.  

Starostka navrhuje ešte prebrať možnosť podávať žiadosť o NFP pre budovu ZŠ cez 

MŽP, kde je potrebné ale dokladovať energetický audit. 

 

Uznesenie č. 188/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku vykonať všetky kroky smerujúce k získaniu NFP 

na rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ za účelom rozšírenia kapacít pre MŠ vrátane obstarania 

auditu, prípadne rokovaní k vypracovaniu žiadosti a iné.  

 

5. ZO SZCH Veľké Bierovce v zastúpení p. Kubalošom predložil správu z činnosti k rukám 

starostky a zároveň zhrnul výsledky ZO za rok 2016, ktoré po dohode budú 

zverejňované aj v obecných novinách, aj priebežne i s fotkami na stránke obce. 

Starostka pogratulovala víťazom jednotlivých súťaži a vyjadrila nádej, že sa aj v roku 

2017 budú umiestňovať na popredných pozíciách. 

6. Starostka poďakovala prítomnému p. Zaťkovi, že vedie krúžok šachu pre deti 

a usporiadal šachový turnaj.  

7. Starostka obce oznámila HK, že plánovaná inventúra nebola ukončená, nakoľko za OTJ 

nebola odovzdaná. Poslanec Fabián, ktorý bol poverený inventúrou OTJ oznámil, že 

materiály k inventúre mu neboli poslané na mail a odporučil, aby inventúru vykonal p. 

Kadák. Starostka preto požiadala HK, aby preložila termín kontroly k inventúre.  

8. Starostka informovala prítomných o prípravách podkladov k rekonštrukcii I/9 

plánovanej na r. 2018. Požiadavka na odbočovacie pruhy k obci doposiaľ nebola 

zohľadnená, v PD k vyjadreniu MŽP nebola zapracovaná a údajne v PD k stavebnému 

povoleniu už toto bude zapracované.  

9. Veliteľ DHZ:  

 požiadal starostku o financovanie nafty do hasičského auta  

 informoval, že obec má pokazené hasičské auto, dôvodom prasknutého bloku 

motora sú vysoké mrazy 

 požiadal starostku o nové auto, má podať žiadosť na príslušné ministerstvo 



 požiadal starostku, aby vypracovala žiadosť aj na budovu, konkrétne na výmenu 

brána  a ostatné stavebné úpravy. 

 

10. Starostka predložila rozpočtové opatrenie č. 1/2017 viď príloha, kde sa upravujú príjmy 

v kapitole MŠ príspevok od rodičov a ŠJ za stravné 3.000,00€ a upravujú sa aj výdavky 

v kapitole bežné výdavky do 350,00€ a ŠJ potraviny 6.200,00€ spolu 7.911,00€ viď 

príloha. V časti kapitálové výdavky – rekonštrukcia budovy OCU o 40.000,00€. Celkovo 

sa príjmy upravujú týmto RO o 3.000,00€ a výdavky o 47.911,00€ 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 189/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

 

11. a) Starostka predložila rozpočet na akciu OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ BIEROVCE-zvýšenie 

energetickej účinnosti objektu. 

b) Starostka predložila návrh na opätovné schválenie použitia finančných prostriedkov 

z rezervného fondu za účelom financovania rekonštrukcie budovy OCU.  Toto 

schvaľovanie pre rok 2016 bolo odsúhlasené uznesením č. 116/2016 z 10.03.2016 

a pre rok 2017 je potrebné ho opätovne odsúhlasiť.   

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 190/2017 z 23.03.2017  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 a) rozpočet na akciu OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ BIEROVCE-zvýšenie energetickej účinnosti  

objektu. 

       b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy OCU  

       pre rok 2017              

 

ad. 9./ Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ. Ďalšie zasadnutie sa zvolá po dohode 

s poslancami. 



 

Prílohy: 

1. Dodatok č. 1 spoločnosti DCOM 

2. Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej 

správy a samosprávy podľa z. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

3. Zmluva s trénerom p. Kadákom 

4. Servisná zmluva so spoločnosťou BERENDSEN 

5. Zmluva o hromadnom poistení zodpovednosti 

6. Zmluva o zabezpečení zberu papiera 

7. Kolektívna zmluva pre zamestnancov 

8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 27.03.2017.  

         Ing. Silvia Masárová 

                    Starostka 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Peter Baco        _____________________ 
 
Bystrík Ondrášek   _____________________ 

 


