Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
14.08.2017 o 16,30 hod. v budove OCU.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:
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 Milana Fabiána a Mareka
Bulka

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení a zrušenie uznesenia č. 198/2017
3. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
4. VZN o organizácii miestneho referenda
5. Čerpanie rozpočtu obce, rozpočtové hospodárenie obce
6. Prejednanie projektu Ohrady
7. Prejednanie projektu Osvetlenie od OCU po polyfunkčný areál
8. Rôzne
9. Záver

Hlasovanie o programe:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

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. 208/2017 z 29.6.2017 – splnené - zmluva na IÚ vo výške 60.000,-€, Dohoda
o vyplňovacom práve k blankozmenke obce.
Uznesenie č. 209/2017 z 29.6.2017 – splnené - ZOD so spoločnosťou STACON a Dodatok č. 1
k ZOD so spoločnosťou STACON
Uznesenie č. 210/2017 z 29.6.2017 – splnené Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 II. Q

Obecné zastupiteľstvo ruší vo všetkých bodoch uznesenie č. 198/2017 z 30.05.2017, v znení:
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.
Zdôvodnenie zrušenia uznesenia:
Pri prevode nehnuteľného obecného majetku napr. ak sa jedná o pozemok - nehnuteľnú vec,
je predaj možný urobiť LEN vo forme obchodnej verejnej súťaže, dražbou alebo priamym
predajom. Osobitný zreteľ pri predaji je možné uplatniť len vo výnimočných, písomne riadne
ODOVODNENYCH prípadoch - dlhodobo užívaný NHM nájomcom, zvyškový NHM,
bezprostredne susediaci NHM so žiadateľom. Zámer nespĺňa podmienky predaja osobitným
zreteľom a preto nesmie byť takto zrealizovaný. Viď Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, tretia časť, § 7.
Hlasovanie o zrušení:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

ad. 4. / Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. Starostka predložila poslancom na preštudovanie zmluvy týkajúce sa dodávok
potravín do ŠJ pri MŠ vo Veľkých Bierovciach, jednotlivo:
A) Kúpna zmluva Tatranská mliekareň, a.s., IČO: 31 654 363 na dodávku mlieka
a mliečnych výrobkov v rámci projektu „Európsky mliečny školský program“
B) Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o., IČO: 34 141 481 na dodávku čerstvého a
spracovaného ovocia a zeleniny v rámci EU programu „Školské ovocie a
zelenina“

C) Rámcová sponzorská zmluva Plantex, s.r.o., IČO: 34 141 481 na darovanie
finančnej čiastky v hodnote odobraného ovocia v rámci EU programu „Školské
ovocie a zelenina“
D) Rámcová kúpna zmluva MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 428 819 na
dodávku suchých a trvanlivých potravín
E) Kúpna zmluva Lacnea Slovakia, s.r.o., IČO: 44 110 219 na dodávku mäsa
a mäsových výrobkov, hydiny, syrov, rýb a ostatných produktov
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 211/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A) Kúpnu zmluvu Tatranská mliekareň, a.s., IČO: 31 654 363 na dodávku mlieka
a mliečnych výrobkov v rámci projektu „Európsky mliečny školský program“
B) Zmluvu o spolupráci Plantex, s.r.o., IČO: 34 141 481 na dodávku čerstvého a
spracovaného ovocia a zeleniny v rámci EU programu „Školské ovocie a
zelenina“
C) Rámcovú sponzorskú zmluvu Plantex, s.r.o., IČO: 34 141 481 na darovanie
finančnej čiastky v hodnote odobraného ovocia v rámci EU programu
„Školské ovocie a zelenina“
D) Rámcovú kúpnu zmluvu MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 428 819 na
dodávku suchých a trvanlivých potravín
E) Kúpnu zmluvu Lacnea Slovakia, s.r.o., IČO: 44 110 219 na dodávku mäsa
a mäsových výrobkov, hydiny, syrov, rýb a ostatných produktov

2. Starostka predložila poslancom zmluvy týkajúce sa vývozu KO jednotlivo:
A) Dodatok č. 20 k Zmluve o vývoze KO, ktorý upravuje intervaly vývozov a iné.
Dodatok sa uzatvára so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

B) S ohľadom na to, že dodatkov je už 20 a niektoré časti zmlúv a dodatkov nie sú
v súlade s legislatívou v súčasnosti platnou a z dôvodu úplnej neprehľadnosti

celej zmluvnej dokumentácie starostka obce požiadala spoločnosť Marius
Pedersen, a.s., aby pripravila konsolidáciu zmluvnej dokumentácie. Po dlhšom
pripomienkovaní

konsolidovaného

znenia

a vzájomnom

odsúhlasovaní

starostka predkladá k schváleniu i túto konsolidovanú zmluvu:
Úplné (konsolidované) znenie Zmluvy o vývoze Komunálneho odpadu č. 55
0012/11
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 212/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A) Dodatok č. 20 k Zmluve o vývoze KO, ktorý upravuje intervaly vývozov a iné
body pôvodnej zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO:
34 115 901.
B) Úplné (konsolidované) znenie Zmluvy o vývoze Komunálneho odpadu č. 55
0012/11 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901.

3. Po predchádzajúcich rozhovoroch a prezentáciách OCZ prehodnotilo zmluvný
vzťah so spoločnosťou DCOM a rozhodlo o odoslaní pripravenej výpovede.
Dlhodobo sa obec pokúšala zistiť kedy a akým spôsobom budú sprevádzkované
a sprístupnené funkcie DCOMu avšak k týmto informáciám sa obec nedostala.
Jednako

aj

v súčinnosti

s okolitými

obcami

a spoločnosťou

SH-System

a vzájomnými konzultáciami OCZ dospelo k záveru, že v zmluvnom vzťahu nie je
možné pokračovať. Ako najväčšie riziko obec považuje migráciu dát, ktoré sú
potrebné napr. na výrub daní a iné. Výpoveď je pripravená od 07/2017 a bude
odoslaná nasledujúci deň po OCZ. Keďže poslanci si plne uvedomujú dôsledok
výpovede a to povinnosť vrátiť IT z podpory projektu DCOM, vzali si za úlohu
zabezpečiť cenové ponuky na obstaranie nového IT vybavenia v počte 3 počítače
s príslušenstvom a zároveň notebook pre potreby ŠJ pri MŠ vo Veľkých Bierovciach
ako jedno obstaranie.
Poslanci sa jednotlivo vyjadrili a hlasovali:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 213/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď voči spoločnosti DataCentrum elektronizácia
územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359.

ad. 5./ Schvaľovanie VZN o organizácii miestneho referenda
Z podnetu Okresnej prokuratúry Trenčín o dožiadanie VZN o organizácii miestneho referenda
a následného upozornenia prokurátora obec dala vypracovať VZN o organizácii miestneho
referenda a toto predkladá na schválenie. VZN bolo riadne zverejnené spôsobom v obci
obvyklým dňa 17.07.2017 a súčasne zaslané prokurátorovi.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 214/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2017 o organizácii miestneho referenda.

ad. 6./ Čerpanie rozpočtu obce, rozpočtové hospodárenie obce
Starostka predložila poslancom čerpanie rozpočtu obce a rozpočtové hospodárenie obce, kde
sa konštatuje, že obec dodržuje plánovaný rozpočet. Viď prielohová časť.

Uznesenie č. 215/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce a rozpočtové hospodárenie
obce.

ad. 7./ Prejednanie projektu OHRADY
Poslanci opätovne hovorili so starostkou o predaji pozemkov v časti Ohrady, starostka
predložila rozpracované podklady. Poslanci sa dohodli, že poveria starostku vypracovaním ZD
a súťažných podkladov, v súčinnosti s právnikom, tak, aby sa o súťažných podkladoch mohlo
hlasovať na najbližšom zasadnutí OCZ, ktoré bude pp v septembri 2017.
Starostka požiadala poslancov, aby si projekt znova pozreli a pripravili si podmienky súťaže tak
ako sa o nich jednotlivo bavili na predchádzajúcich zastupiteľstvách.

Uznesenie č. 216/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom predaja pozemkov OHRADY a poveruje starostku
k zadaniu spracovania Znaleckého posudku pre p.č. 545/1 až 545/61 a všetkých ostatných
krokov.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

ad. 8./ Prejednanie projektu OSVETLENIE v obci
Nakoľko je pripravené stavebné povolenie a realizácia zakopania elektrických káblov, je
potrebné rozhodnúť kam, ako a za čo bude umiestnené

verejné osvetlenie a rozhlas.

Pripravuje sa aj odpratanie stĺpov.
Starostka vyjadrila obavy, že cesta od OC po bývalú budovu ZŠ bude rozkopaná, a povrch
definitívne zničený. Už zásah po kanalizačnom diele bol zásadný. Po zakopaní káblov bude
opätovne povrch cesty narušený. Okrem iného sú pred niektorými domami zrealizované
príjazdy a vstupy na pozemky z cesty a tieto by tiež nemali byť zničené. Dielo by podľa PD malo
byť realizované podtláčaním.
Svetlá na ceste by sa mali zahustiť podľa normy, inak na tieto nedostane obec revíziu. Nemôžu
byť vymenené len stĺpy za pôvodné, lebo zakúpené svetlá v koncesii nemajú dostatočnú
svietivosť na súčasné rozstupy.
Poslanci sa dohodli, že dajú vypracovať PD a rozpočet, aby sa mohli rozhodnúť ako bude obec
ďalej postupovať.
Do projektu je vhodné zahrnúť aj osvetlenie spevnenej plochy, pre príležitosť Mikuláša alebo
hodov a podobných príležitostných akcií vyžadujúcich lepšie osvetlenie vo večerných
hodinách, nebude však slúžiť na bežné osvetľovanie cesty. Je potrebné vytvoriť prípojku na
spevnenej ploche pre potreby kolotočov, čistenia peria a pod., aby sa tieto mohli bezpečne
pripojiť, spraviť odpočet a vystaviť riadnu fa. a postupovať podľa platného VZN.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 217/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí prípravou PD a rozpočtu pre osvetlenie

ad. 9. Rôzne
1. Starostka informovala poslancov o podaní žiadosti o stavebné povolenie na
rekonštrukciu Novej cesty.
2. Starostka opätovne 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. Starostka informovala poslancov, že veliteľ DHZ NECHCE
čerpať prostriedky na materiálovo technické vybavenie zboru.
3. Starostka informovala poslancov o tom, že bolo vyhlásené výberové konanie na
riaditeľku MŠ v mesiaci 07/2017 a opakovane 08/2017 a doposiaľ sa žiadny
uchádzač/uchádzačka neprihlásili. Preto bude pp potrebné prijať p. učiteľku od
septembra.
4. Poslanci sa dohodli, že pristúpia na návrh starostky, aby sa obecné oznamy zasielali
sms správami občanom. K tomu je potrebné vypracovať zoznam TČ MT, kam sa budú
oznamy zasielať, najlepšie formou návratky.
5. P. V. Zaťko požiadal starostku o spoluprácu pri usporiadaní šachového turnaja pri
príležitosti 50 výročia činnosti šachového oddielu v obci. Tento sa uskutoční vo VS KD
dňa 01.09.2017.
6. Poslanec Ondrášek navrhol, aby sa chodník na cintoríne postriekaval pravidelne proti
prerastaniu burinou, a samotný prostriedok na postrek a postrek zabezpečia členovia
OTJ.
7. Starostka informovala poslancov o pripojení na kanalizáciu objektu budovy MŠ a KD
a problémy s tým súvisiace.
8. Starostka predložila poslancom na odsúhlasenie výpoveď zo zmluvy pre spoločnosť
P&P import, s.r.o., IČO: 47 418 656 z dôvodu, že neuzavrel v lehote zmluvu so
spoločnosťou SLOVMAS, ktorá je OZV pre našu obec. Bez tejto zmluvy a teda súhlasu
OZV nie je možné vykonávať zber papiera z domácností, ani jeho výkup, či výmenu.
Avšak nakoľko obyvatelia našej obce sú spokojní s takouto službou a privykli si na ňu,
bude sa v tejto službe pp od septembra pokračovať s inou spoločnosťou, ktorá spĺňa aj
podmienku súhlasu OZV SLOVMAS.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 218/2017 z 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď spoločnosti P&P import, s.r.o.

ad. 7./ Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OCZ.

Prílohy:
1) Kúpna zmluva Tatranská mliekareň, a.s.
2) Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o.
3) Rámcová sponzorská zmluva Plantex, s.r.o.
4) Rámcová kúpna zmluva MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
5) Kúpna zmluva Lacnea Slovakia, s.r.o.
6) Dodatok č. 20 k Zmluve o vývoze KO, Marius Pedersen, a.s.
7) Úplné (konsolidované) znenie Zmluvy o vývoze Komunálneho odpadu č.
55 0012/11 Marius Pedersen, a.s.
8) VZN č. 3/2017 o organizácii miestneho referenda.
9) Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtové hospodárenie obce.

Vo Veľkých Bierovciach, 14.08.2017.

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko _____________________
Milan Fabián _____________________

Ing. Silvia Masárová, starostka

