Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
29.06.2017 o 16,30 hod. v budove OCU.

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

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.
Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť. Písaním
zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov Bystríka Ondráška 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. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q
6. Rôzne
7. Záver

Hlasovanie o programe:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Starostka skonštatovala, že program bol schválený.

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka obce Ing.
Silvia Masárová. Konštatovala, že:

Uznesenie č. 198/2017 z 30.05.2017 – NESPLNENÉ - 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.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k zadaniu vypracovania Znaleckého posudku na
hodnotu predmetného pozemku.
Uznesenie č. 199/2017 z 30.05.2017 – splnené - Zmluva 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.
Uznesenie č. 200/2017 z 30.05.2017 – splnené - Zmluva o dielo na vypracovanie
energetického auditu spoločnosti M&M plus, s.r.o., IČO: 36 311 855.
Uznesenie č. 201/2017 z 30.05.2017 - Zmluva o KTK úvere č. 478/2017/UZ, Dohoda
o vyplňovacom práve k Blankozmenke č. 711/2017/D
Uznesenie č. 202/2017 z 30.05.2017 - Zmluva na zabezpečenie materiálovo-technického
vybavenia DHZO uzatvorenú s DPO SR, IČO: 00177474.
Uznesenie č. 203/2017 z 30.05.2017 - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 26.853,04€.
Uznesenie č. 204/2017 z 30.05.2017 – splnené - berie na vedomie

Stanovisko HK

k záverečnému účtu obce.
Uznesenie č. 205/2017 z 30.05.2017 – v plnení - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľké Bierovce na 2. polrok 2017
Uznesenie č. 206/2017 z 30.05.2017 - IÚ vo výške 60.000,-€, určený na financovanie
rekonštrukcie obecného úradu vo Veľkých Bierovciach, zabezpečenie blankozmenkou obce,
platnosť IÚ 120M odo dňa splnenia OP, ZD ku IÚ úveru podpísaná k 03.07.2018
Uznesenie č. 207/2017 z 30.05.2017 – v plnení – 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€.

ad. 3. / Prejednanie žiadostí FO a PO
1. Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že sa stále podávajú žiadosti o odkúpenie
obecných parciel za účelom IBV. Je preto potrebné sa vážne zaoberať predajom

pozemkov v časti OHRADY, ktoré boli za minulého vedenia obce pripravené
v územnom pláne obce a tiež v PHSR obce.

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. Starostka predložila úverovú zmluvu na IÚ vo výške 60.000,-€, určený na
financovanie rekonštrukcie obecného úradu vo Veľkých Bierovciach, Dohodu
o vyplňovacom práve k blankozmenke obce.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 208/2017 z 29.6.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zmluvu na IÚ vo výške 60.000,-€, určený na financovanie rekonštrukcie obecného
úradu vo Veľkých Bierovciach a súhlasí s poskytnutím zabezpečenia úveru vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky.
b) Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke obce.

2. Starostka informovala poslancov, že bola vyhlásená i vyhodnotená súťaž na
zhotovenie strechy na budove OCU. Víťazom sa stala spoločnosť STACON a
predložila:
A) ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o., IČO: 36 35 15 21 na rekonštrukciu strechy
a súvisiace práce.
B) Starostka predložila Dodatok č. 1 k ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o., IČO:
36 35 15 21 na rekonštrukciu strechy a súvisiace práce.
Dôvodom dodatku je to, že neboli v súťaži zapracované niektoré položky, ktoré sa
nedajú dorobiť následne, len keby sa strecha opätovne rozobrala, čo samozrejme
nie je dobré riešenie, podstatným dôvodom je neodovzdanie staveniska, tak ako
bolo uvedené v súťažných podmienkach, teda že strecha bude rozobraná
a odstránená po betónovú dosku.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 209/2017 z 29.6.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A) ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o., IČO: 36 35 15 21 na rekonštrukciu
strechy a súvisiace práce.
B) Starostka predložila Dodatok č. 1 k ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o., IČO:
36 35 15 21 na rekonštrukciu strechy a súvisiace práce.

ad. 5./ Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q
starostka poslancom predložila Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q, kde sa upravujú
príjmy o navýšenia podielových daní, príjmy z predaja obecných pozemkov za vysporiadanie
skutkových stavov, KTK úver sa znižuje z 20 tis. Na 10 tis.€ a IÚ vo výške 60 tis.€. na strane
výdavkov sa rozpočet upravuje najmä v kapitole mzdy a energie. Rozpočet 2017 sa upravuje
s ohľadom na skutočné čerpanie v r 2016 opäť ako vyvážený. Návrh v plnom znení bol riadne
zverejnený a je bez pripomienok, preto sa pristúpilo k schvaľovaniu.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

4

0

0

Uznesenie č. 210/2017 z 29.6.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q

ad. 6. Rôzne
1. Starostka obce predkladá správu o stave spolupráce s DCOM, kde poukazuje na
nefunkčnosť viacerých funkcii a navrhuje poslancom zvážiť výpoveď zo zmluvy.
Samozrejme s ohľadom na potrebu obstarať výpočtovú techniku, ktorú bude musieť
obec vrátiť spoločnosti DCOM. Starosta požiadala poslancov Kulicha a Baca aby
zabezpečili zoznam techniky a tiež potenciálnych dodávateľov. Jedná sa o 4 počítače
s príslušenstvom a SW vybavením.
2. Starostka informovala poslancov o priebehu prípravy podkladov k stavebnému
povoleniu na rekonštrukciu Novej cesty.

3. Starostka požiadala poslancov Fabiána a Ondráška, aby zreferovali priebeh Jánskych
ohňov a zabezpečili fotodokumentáciu na stránku.
4. Starostka informovala poslancov, že pracovníčky OCU pripravujú priebežne voľby do
orgánov samosprávnych krajov. Samotné voľby sú plánované na 04.11.2017 a preto
bola ako volebná miestnosť určená Malá sála v KD, nakoľko nie je možné predvídať či
v tomto termíne bude rekonštrukcia budovy OCU dokončená tak, aby voliči mohli
bezpečne odvoliť v zasadačke OCU tak, ako boli roky zvyknutí. Na námietku o počte
schodov v KD starostka odpovedala, že je ich približne toľko, koľko aj v budove OCU
a voliči majú vždy možnosť odvoliť v pohodlí svojho domova.
5. Starostka upozornila členov DHZ, že zmluva na podporu DZH a ich materiálneho
vybavenia je podpísaná a čerpať prostriedky musia do 31.08.2017, a následne tieto
vyúčtovať.
6. Starostka informovala poslancov o tom, že p. učiteľka Bočáková, poverená riadením
MŠ predložila výpoveď z dôvodu, že má miesto ako učiteľka prváčikov, čo vyštudovala
a chce robiť. Preto obec musí vypísať výberové konanie na riaditeľku MŠ.

ad. 7./ Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ a popriala poslancom príjemné
dovolenky.
Prílohy:
1. Zmluva na IÚ vo výške 60.000,-€, určený na financovanie rekonštrukcie obecného úradu
vo Veľkých Bierovciach
2. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke obce
3. ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o
4. Dodatok č. 1 k ZOD so spoločnosťou STACON, s.r.o.
5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q

Vo Veľkých Bierovciach, 29.06.2017.

Overovatelia zápisnice:
Bystrík Ondrášek _____________________
Bc. Peter Baco
_____________________

Ing. Silvia Masárová, starostka

