Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
30.05.2017 o 16,30 hod. v budove OCU.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, Mgr. Lýdia Janíková, Ing. Peter
Janík, Ján Hološ, Mgr. Katarína Hološová, Ing. Martin Lipták
Neprítomní: --Ospravedlnení: Milan Fabián

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. Schvaľovanie záverečného účtu obce
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce
7. Plán kontrolnej činnosti HK
8. Rôzne
9. Záver

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

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. 191/2017 z 04.05.2017 – splnené schválený KTK
Uznesenie č. 192/2017 z 04.05.2017 – v plnení - 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. Obecné zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti parcely 532/2 a 509/2 vedenej na LV
č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce vo vlastníctve.
Uznesenie č. 193/2017 z 04.05.2017 – splnené nájomná zmluva s podnikateľom Juraj Gabriš
SIGMA, IČO 43 99 03 71.
Uznesenie č. 194/2017 z 04.05.2017 – splnené - dodatok k zmluve o dodávke obedov s PD
Trenčianka Turná, IČO 00 20 72 84.
Uznesenie č. 195/2017 z 04.05.2017 – splnené - zmluva o zneškodnení odpadových vôd
s TVK, a.s. IČO 36 302 724
Uznesenie č. 196/2017 z 04.05.2017 – splnené - nájomná zmluva so spoločnosťou TOP
SERVIS IT, a.s., IČO 44 38 75 98.
Uznesenie č. 197/2017 z 04.05.2017 – splnené - zmluva o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi so spoločnosťou SLOVMAS,a.s., IČO 44 946 422.

ad. 3. / Prejednanie žiadostí FO a PO
1. Starostka obce skonštatovala, že žiadateľ p. Roman Herák o prenájom reklamnej
plochy sa ďalej neozval a tak vec považuje za dočasne odloženú a požiadala poslancov,
ak žiadateľa poznajú aby sa pokúsili spojiť s ním, a zistili, či má naďalej o predmetnú
vec záujem. Poslanci OCZ si pozreli prieskum cien a ďalej sa vecou nezaoberali.
Starostka predložila list, v ktorom žiadateľa oslovila zo dňa 19.05.2017 vo veci
doplnenia info k jeho žiadosti. Ku dňu konania OCZ na obec nebola doručená odpoveď.
2. Žiadateľ Ing. D. Hološ s manželkou podali žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce
Veľké Bierovce za účelom IBV jedného vidieckeho RD, určeného k vlastnému užívaniu
bez ďalších podnikateľských zámerov alebo bez zámeru k ďalšiemu predaju. Ide
o pozemok o rozlohe do 1000m2 vyčlenenom v prílohe na parcele č. 404/2 E vedenej
na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce.

Starostka požiadala žiadateľov o dodanie jednoduchej štúdie so zakreslením domu na
pozemku a pripojením na IS, upozornila, že obec neplánuje pri tomto type výstavby
žiadnu spoluúčasť na budovaní VO alebo IS, cestného telesa a pod. Zároveň upozornila,
že cena podlieha minimálne cene stanovenej v znaleckom posudku, ktorý si dá obec
vypracovať a následne sa určí návrhmi poslancov na riadnom OCZ a odsúhlasí
hlasovaním, čo je niekoľkotýždňový proces.
Poslanci hlasovali o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 198/2017 z 30.05.2017
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce previesť predajom majetok obce a to
pozemok o rozlohe do 1000m2 vyčlenenom na parcele č. 404/2 E vedenej na LV č. 1
v k.ú. Veľké Bierovce, za účelom plánovanej individuálnej výstavby rodinného domu.
b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k zadaniu vypracovania Znaleckého
posudku na hodnotu predmetného pozemku.
ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. F.M.RECYKLING, s.r.o., IČO 47 50 85 82 predkladá Zmluvu o vykonaní výkupu a zberu
papiera na území obce. Starostka odporúča zapracovať podmienku, kde je spoločnosť
povinná dokladovať zmluvu s OZV, v prípade obce Veľké Bierovce ide o spoločnosť
SLOVMAS, nakoľko bez takejto zmluvy žiadateľa s OZV je zmluva neúčinná.
Starostka predložila na schvaľovanie
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 199/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o vykonaní výkupu a zberu papiera na území obce
so spoločnosťou F.M.RECYKLING, s.r.o., IČO 47 50 85 82 za podmienky dokladovať zmluvu
s OZV so spoločnosť SLOVMAS.

2. Starostka dlhodobo pripravuje podklady na získanie NFP na rekonštrukciu bývalej
budovy ZŠ a to EA, a tento navrhuje vypracovať spoločnosti M&M plus, s.r.o., IČO:
36 311 855 a predložila Zmluvu o dielo na vypracovanie EA.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 200/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo na vypracovanie energetického auditu
spoločnosti M&M plus, s.r.o., IČO: 36 311 855.

3. Starostka poslancom predložila ZD na KTK vo výške 10.000,00€.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 201/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zmluvu o KTK úvere č. 478/2017/UZ
b) Dohodu o vyplňovacom práve k Blankozmenke č. 711/2017/D

4. Starostka predložila zmluvu č. 147149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
v sume 1.400,00€ na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia DHZO.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

4

0

0

Uznesenie č. 202/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na zabezpečenie materiálovo-technického
vybavenia DHZO uzatvorenú s DPO SR, IČO: 00177474.

ad. 5./ Schvaľovanie záverečného účtu obce
Starostka v súčinnosti s účtovníčkou predložila poslancom OCZ Záverečný účet obce
k schvaľovaniu. Ide o povinný dokument a tvorí v plnom znení prílohu zápisnice. Obec
dodržala platnú legislatívu pri nakladaní s obecným majetkom a dosiahla plusový schodok.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 203/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
26.853,04€.

ad. 6/ Stanovisko HK k záverečnému účtu obce
Hlavná kontrolórka Mgr. Lýdia Janíková predložila stanovisko k záverečnému účtu obce Veľké
Bierovce za rok 2016. Ide o povinný dokument, ktorý OCZ berie na vedomie a je prílohou
zápisnice v plnom znení.

Uznesenie č. 204/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko HK k záverečnému účtu obce.

ad. 7./ Plán kontrolnej činnosti HK
Hlavná kontrolórka Mgr. Lýdia Janíková predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľké Bierovce na 2. polrok 2017. Ide o povinný dokument, ktorý OCZ
schvaľuje a je prílohou zápisnice v plnom znení.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 205/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Bierovce na 2. polrok 2017

ad. 8./ Rôzne
1. Starostka obce predkladá žiadosť o schválenie IÚ vo výške 60.000,-€, na strechu
obecného úradu. Suma vychádza z rozpočtu na stavbu a podkladov k verejnej súťaži na
dielo. Zároveň predkladá IP z VUB, a.s. podmienkami úveru: úroková sadzba 0,99%p.a.
+ 3MEURIBOR (tento má dlhodobo záporné hodnoty), doba splácania 10 rokov od
09/2017 do 09/2027. Čerpanie do 31.08.2017 voči zmluve o dielo z verejnej súťaže.

Výška poplatku za IÚ je 60,00€ s poplatkom za predčasne splatenie 0,00€, zabezpečený
vlastnou Blankozmenkou obce.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 206/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) IÚ vo výške 60.000,-€,účel : financovanie rekonštrukcie obecného úradu vo Veľkých
Bierovciach
zabezpečenie blankozmenkou obce,
platnosť IÚ 120M odo dňa splnenia OP
b) súhlasí s pripravením ZD ku IÚ úveru
c) poveruje starostku zabezpečiť ZD ku IÚ úveru

2. Starostka predložila návrh na čerpanie FP z RF na kanalizačnú prípojku v MŠ a súvisiacu
úpravu terénu, opravu chodníka popri budove a na výmenu zvyšných okien a na opravy
soc. zariadenia pre deti a iné opravy v MŠ vo výške 9.000,00€ s tým, že nečerpané
prostriedky ostanú naďalej na RF.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

4

0

0

Uznesenie č. 207/2017 z 30.05.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie financií z RF vo výške 9.000,00€ na vybudovanie
kanalizačnej prípojky v MŠ a súvisiacu úpravu terénu, opravu chodníka popri budove a na
výmenu okien a na opravy soc. zariadenia pre deti a iné opravy v MŠ vo výške 9.000,00€.

3. Starostka predložila k rukám poslancov a HK doklad z banky, že nastavený limit KTK
nebol nikdy čerpaný.

ad. 9./ Záver

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ.
Prílohy:
1. Zmluva o vykonaní výkupu a zberu papiera na území obce so spoločnosťou
F.M.RECYKLING
2. Zmluvu o dielo na vypracovanie energetického auditu spoločnosti M&M plus
3. Zmluvu o KTK úvere č. 478/2017/UZ
4. Dohodu o vyplňovacom práve k Blankozmenke č. 711/2017/D
5. Zmluvu na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia DHZO uzatvorenú
s DPO SR
6. Záverečný účet obce
7. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Vo Veľkých Bierovciach, 30.05.2017.
Ing. Silvia Masárová
Starostka

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko

_____________________

Bc. Peter Baco

_____________________

