Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
04.05.2017 o 16,30 hod. v budove OCU.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Ing. Peter Janík, Amália Lakotová
Neprítomní: --Ospravedlnení: Milan Fabián, Mgr. Lýdia Janíková a Marek Bulko

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 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. Rôzne
6. Záver

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

3

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. 177/2017 z 23.03.2017 – splnené – vydaný súhlas s umiestnením lunaparku
v našej

Uznesenie č. 178/2017 z 23.03.2017 – splnené - 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.
Uznesenie č. 179/2017 z 23.03.2017 – splnené - Otváracia doba pohostinstva BARU SEVEN
Uvedené schválenie je na skúšobnú dobu 3 mesiace (do 25.06.2017), následne bude OCZ
prehodnotené.
Uznesenie č. 180/2017 z 23.03.2017 – splnené - 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.
Uznesenie č. 181/2017 z 23.03.2017 – splnené - Zmluva s trénerom p. Kadákom na
schvaľovanie na obdobie 1 roka 2017 pre OTJ Opatovce – Veľké Bierovce.
Uznesenie č. 182/2017 z 23.03.2017 – splnené, má charakter berie na vedomie - Servisná
zmluvu so spoločnosťou BERENDSEN Textil Servis, s.r.o., IČO: 44 506 031.
Uznesenie č. 183/2017 z 23.03.2017 – splnené, má charakter berie na vedomie - Zmluva
o hromadnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania so
spoločnosťou Allianz slovenská poisťovňa, a.s. IČO: 00 151 700.
Uznesenie č. 184/2017 z 23.03.2017 - splnené, má charakter berie na vedomie - Zmluva
o zabezpečení zberu papiera na území obce so spoločnosťou P&P import, s.r.o., IČO: 47 418
656. Účinnosť zmluvy je podmienená predložením zmluvy P&P import, s.r.o. so
spoločnosťou SLOVMAS.
Uznesenie č. 185/2017 z 23.03.2017 - splnené, má charakter berie na vedomie - Kolektívna
zmluvu pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Uznesenie č. 186/2017 z 23.03.2017 - splnené, má charakter berie na vedomie - Správa
o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce za rok 2016.
Uznesenie č. 187/2017 z 23.03.2017 – nesplnené, nakoľko sa mení žiadosť o vysporiadanie
a geometrický plán v súlade s požiadavkami OÚ odbor pozemkový - vysporiadať pozemok
č. 108448 vedený na LV 548 a 10847 vedený na LV 548 pod šatňami OTJ Opatovce – Veľké
Bierovce bezodplatne.
Uznesenie č. 188/2017 z 23.03.2017 – nesplnené, v realizácii je EA ako podklad k žiadosti na
získanie NFP na rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ za účelom rozšírenia kapacít pre MŠ
vrátane obstarania auditu, prípadne rokovaní k vypracovaniu žiadosti a iné.

Uznesenie č. 189/2017 z 23.03.2017 – splnené - rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Uznesenie č. 190/2017 z 23.03.2017 – priebežne plnené - použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy OCU pre rok 2017.

ad. 3. / Prejednanie žiadostí FO a PO
1. Starostka obce predkladá žiadosť o schválenie KTK vo výške 10.000,-€, teda znížený na
polovicu. Zároveň predkladá doklad z VUB, a.s. preukazujúci, že tento KTK nebol počas
12 mesiacov čerpaný a teda % úrokový náklad bol 0,00€. skutočne mal slúžiť na
preklenutie poklesu podielových daní a časovému nesúladu medzi ich prijatím
a splatnosťou krátkodobých záväzkov. Obec vykryla prepad PD z vlastných rezerv
tvorených medziročne a KTK nemusela využiť. S ohľadom na dlhodobý cieľ znižovať
dlhovú službu obce a zároveň nevytvárať záväzky obce mimo najnutnejších starostka
navrhla znížiť rámec KTK na polovičku.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

3

0

0

Uznesenie č. 191/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) KTK vo výške 10.000,-€,
zabezpečenie blankozmenkou obce,
platnosť KTK 12M odo dňa nastavenia KTK na bežnom účte obce
b) súhlasí s pripravením ZD ku KTK úveru
c) poveruje starostku zabezpečiť ZD ku KTK úveru
2. P. Herák Roman z Malých Stankoviec predložil žiadosť o prenájom reklamnej plochy
v priestoroch bývalej ZŠ v obci. Nakoľko ani poslanci ani starostka presne nevedeli,
ceny pri jednotlivých umiestneniach, a rozmeroch reklamných plôch, poverili
starostku, aby spravila prieskum cien v regióne a pripravila ponuku na ďalšie
zastupiteľstvo. V princípe poslanci nemali námietky k budúcemu prenájmu, avšak za
podmienky, že si prenajímateľ opraví reklamnú plochu a náklad na opravu po posúdení
poslancami bude zohľadnený vo výške nájmu.

Starostka tiež navrhla, aby žiadateľ upresnil dobu nájmu, aby sa mohla pripraviť
nájomná zmluva k predloženiu žiadateľovi aj na schvaľovanie poslancom OCZ.

3. P. Dohňanský s manželkou predložil žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov 509/2
a 532/2 a 5 vedených na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce vo vlastníctve obce.
Poslanci sa jednotlivo vyjadrili a zhodli na tom, že je možný odpredaj časti parcely
532/5 vedenej na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce vo vlastníctve obce len a výhradne
v rozsahu nevyhnutnom a to v zmysle predloženého geometrického plánu max 1,5m
od hranice realizovanej stavby bazéna. Ostatné užívané plochy obec žiada sprístupniť
obci. Rozhodnutie poslancov o šírke odpredávanej časti 1,5m od hranice bazéna
zohľadnilo hlavne sprístupnenie iných susediacich parciel a cestnej miestnej
komunikácie. O jednotlivých parcelách sa hlasovalo osobitne:
a) Hlasovanie o odpredaji časti parcely 532/5 vedenej na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce
vo vlastníctve obce len a výhradne

v rozsahu nevyhnutnom a to v zmysle

predloženého geometrického plánu max 1,5m od hranice realizovanej stavby
bazéna.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov
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b) Hlasovanie o odpredaji časti parcely 532/2 a 509/2 vedených na LV č. 1 v k.ú. Veľké
Bierovce.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

0

0

3

Uznesenie č. 192/2017 z 04.05.2017
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely 532/5 vedenej na LV č. 1
v k.ú. Veľké Bierovce vo vlastníctve obce len a výhradne v rozsahu nevyhnutnom
a to v zmysle predloženého geometrického plánu max 1,5m od hranice realizovanej
stavby bazéna.
b) Obecné zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti parcely 532/2 a 509/2 vedenej na LV
č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce vo vlastníctve.
4. P. Hošala opätovne požiadal starostku o vypratanie obecného pozemku na príjazdovej
ceste k RD. Jedná sa o prístup k uvedenej nehnuteľnosti, kde občania majú zadné časti
dvorov a hromadí sa tam odpad z domácností aj hnoj a aj nepotrebné haraburdy a tak

hrubým spôsobom narúšajú kultúru jeho bývania a zabraňujú autu na vývoz KO
prechodu.
Starostka oznámila poslancom, že osobne niekoľkokrát upozornila občanov, ktorých sa
to týka ústne, písomne, ale k výraznej zmene nedošlo.
Poslanci skonštatovali, že uvedené skutočnosti sú pravdivé, nakoľko sa tam boli všetci
pozrieť a navrhli opätovne požiadať dotknutých vlastníkov o nápravu.

5. P. Jozef Sládkovič predložil ústne návrh, ktorý sa dá považovať za žiadosť, aby sa obec
Veľké Bierovce postarala o kaplnku na Bobrovníckom. Starostka preverila, že sa jedná
pp o kryptu, v súkromnom vlastníctve, na pozemku pp mesta Trenčín, avšak
v katastrálnom území Veľké Bierovce. Starostka upozornila, že aj keď sa pp nejdená
o majetok obce, mali by poslanci k tejto veci pristúpiť citlivo, ale so zreteľom na platné
právne predpisy. Poslanci sa k danej veci nevyjadrili jednoznačne, súhlasili, že miesto
aj kaplnku si pozrú a vrátia sa k veci na niektorom z nasledujúcich zasadaní.

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. Starostka informovala poslancov, že bola podpísaná nájomná zmluva s podnikateľom
Juraj Gabriš SIGMA, IČO 43 99 03 71 a to dňa 31.03.2017 podľa podmienok
dohodnutých na jednotlivých stretnutiach OCZ. Starostka preto odporúča poslancom
zmluvu zobrať na vedomie v predkladanej podobe.
Zmluva o zhodnotení majetku doposiaľ zo strany nájomcu nebola dopracovaná ani
predložená na podpis. Poslanci odporučili upozorniť nájomcu, že túto zmluvu je
potrebné doplniť.

Uznesenie č. 193/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nájomnú zmluvu s podnikateľom Juraj Gabriš
SIGMA, IČO 43 99 03 71.

2. Starostka informovala poslancov, že bol podpísaný dodatok k zmluve o dodávke
obedov s PD Trenčianka Turná, IČO 00 20 72 84, v ktorom sa upravuje cena za stravnú
jednotku na 2,92 bez DPH. Starostka odporúča poslancom zobrať na vedomie

v predkladanej podobe tento dodatok. Občania poberajúci obedy boli bezodkladne
informovaný o zmene ceny jednotlivo písomne.

Uznesenie č. 194/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dodatok k zmluve o dodávke obedov s PD
Trenčianka Turná, IČO 00 20 72 84.

3. Starostka informovala poslancov, že bola podpísaná zmluva o zneškodnení
odpadových vôd s TVK, a.s. IČO 36 302 724 z dôvodu nepripojenia na kanalizačnú sieť.

Uznesenie č. 195/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmluvu o zneškodnení odpadových vôd s TVK, a.s.
IČO 36 302 724.

4. Starostka predložila poslancom na vedomie Nájomnú zmluvu so spoločnosťou TOP
SERVIS IT, a.s.,

IČO 44 38 75 98 o prenájme multifunkčného zariadenia

s príslušenstvom.

Uznesenie č. 196/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Nájomnú zmluvu so spoločnosťou TOP SERVIS IT,
a.s., IČO 44 38 75 98.

5. Starostka predložila poslancom na vedomie Dodatok k zmluve o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi so spoločnosťou SLOVMAS,a.s., IČO 44 946 422 ,
v ktorom sa upravuje navýšenie počtu nádob na separáty a počet vývozov saparátu
sklo.
Starostka predložila na schvaľovanie
HLASOVANIE
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Uznesenie č. 197/2017 z 04.05.2017
Obecné zastupiteľstvo na vedomie Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi so spoločnosťou SLOVMAS,a.s., IČO 44 946 422.

ad. 5. / Rôzne
1. Starostka poslancov informovala, že predložila žiadosť o pridelenie dotácie na
rekonštrukciu

a obnovu Hasičskej zbrojnice

a žiadosť o pridelenie cisternovej

automobilovej striekačky na žiadosť veliteľa DHZ prejednanej na OCZ dňa 23.03.2017.
2. Starostka informovala poslancov o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017, avšak oslovení poslanci registrovaní
v OTJ neprejavili záujem podieľať sa na vypracovaní podkladov k tejto výzve.
3. Starostka informovala poslancov o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie
v programe prevencie kriminality, o.i. i na kamerové systémy, aj keď lehota na
predloženie žiadostí je 8/3/2017 a výzva bola vyhlásená koncom marca.
4. Starostka informovala, že na základe predchádzajúceho schvaľovania investície do
opravy budovy obecného úradu postúpila tieto kroky:
 vytvorenie podkladov k začatiu súťaže „Obecný úrad Veľké Bierovce, zvýšenie
energetickej účinnosti objektu – I. etepa“
5. Starostka poslancov informovala, že od 01.07.2017 by mali byť zvýšené limity na VO,
napr. na stavebné práce zo 70 na 150.tis. €, alebo z limitu na bežné tovary a služby cez
EKS z 5 na 15.tis.€, a na počiatku tohto funkčného obdobia bol tento limit 1.tis. €.
6. Starostka poslancov informovala o pripravovanom postupnom pripojení na kanalizáciu
aj s obecným majetkom – MŠ, KD v mesiacoch jún, júl august, následne RD 160
a budova OCU podľa toho, ako budú postupovať stavebné práce na rekonštrukcii.
7. Starostka informovala, že projektová dokumentácia na projekt Rekonštrukcia Novej
cesty bola vypracovaná, odovzdaná a obec žiada o vyjadrenia k žiadosti o stavebné
povolenie.

ad. 6./ Záver

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ.
Prílohy:
1. nájomná zmluva s podnikateľom Juraj Gabriš SIGMA, IČO 43 99 03 71.
2. dodatok k zmluve o dodávke obedov s PD Trenčianka Turná, IČO 00 20 72 84.
3. zmluva o zneškodnení odpadových vôd s TVK, a.s. IČO 36 302 724.
4. Nájomná zmluva so spoločnosťou TOP SERVIS IT, a.s., IČO 44 38 75 98.
5. Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi so
spoločnosťou SLOVMAS,a.s., IČO 44 946 422.

Vo Veľkých Bierovciach, 04.05.2017.
Ing. Silvia Masárová
Starostka

Overovatelia zápisnice:

Bc. Peter Baco

_____________________

Bystrík Ondrášek _____________________

