ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Bierovciach

Vydaná dňa: 20.08.2018
Počet listov : 9
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Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
20.08.2018 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadačke.

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: --Ospravedlnení: ---

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce, ktorá privítala prítomných poslancov a zúčastnených na riadnom zasadnutí OcZ. Na
základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci).
Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov M. Bulka a P. Baca.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie predložených žiadostí
4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
5. Správa audítora
6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 (2.Q)
7. Úprava rozpočtu
8. Rôzne
9. Záver

Hlasovanie o programe:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Starostka skonštatovala, že program bol schválený.
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ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka a
konštatovala, že:
Uznesenie č. 286/2018 z 28.06.2018 – splnené - Zmluva o spolupráci – Kúpnu zmluvu so
spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 na dodávku „školského ovocia a zeleniny“ a
Darovacia zmluva uzatvorená so spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 na dodávku
„školského ovocia a zeleniny“.
Uznesenie č. 287/2018 z 28.06.2018 – splnené - Zmluva o dielo so spoločnosťou Juraj Gabriš
– SIGMA, IČO: 43 990 371 na zhotovenie rekonštrukcie schodiska.
Uznesenie č. 288/2018 z 28.06.2018 – splnené - Mandátna zmluvu uzatvorenú medzi obcami
Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce a MEL Project s.r.o., IČO: 51 311 003. K podaniu
žiadosti o NFP na projekt „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej obce“.
Uznesenie č. 289/2018 z 28.06.2018 – splnené - výpoveď zo Zmluvy o spolupráci
SSÚ; uzatvorenie zamestnaneckej dohody pre zabezpečenie plynulého prechodu z jedného
zamestnanca SSÚ na nového.
V plnení - poveruje k zabezpečeniu dokončenia všetkých podaní a iných činností ku dňu
ukončenia činnosti SSÚ a tiež k finančnému vysporiadaniu SSÚ voči našej obci.
Uznesenie č. 290/2018 z 28.06.2018 – splnené - počet poslancov obecného zastupiteľstva na
ďalšie volebné obdobie – 5 (slovom päť) a plný úväzok starostu pre volebné obdobie 2018 –
2022 a počet volebných obvodov – 1 (jeden)
Uznesenie č. 291/2018 z 28.06.2018 – splnené - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
2018- 2023.
Uznesenie č. 292/2018 z 28.06.2018 – v plnení - Pán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky
pre II. polrok 2018.
Uznesenie č. 293/2018 z 28.06.2018 – splnené - Dodatok č.1 k VZN č.1/2014 o spôsobe
náhradného

zásobovania

vodou

a náhradného

odvádzania

odpadových

vôd

a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľké Bierovce.
Uznesenie č. 294/2018 z 28.06.2018 – splnené - rozpočtové opatrenie č. 1/2018
v predloženom rozsahu bez výhrad.
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S ohľadom na zmenu rozpočtu projektu „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a
včasného varovania v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej obci“ obec ruší Uznesenie
285/2018 zo 16.04.2018 a prijíma nové uznesenie, a to počtom hlasov poslancov 5/0/0:
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 295/2018 zo 20.08.2018 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
schvaľuje ŽoNFP SO pre KŽP
- názov projektu - „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej obci“
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume
4 284,62 € ( 5% spolufinancovanie)
- kód výzvy, t. j. OPKZP-PO3-SC311-2017-24

ad. 3./ Schvaľovanie predložených žiadostí
1. Obec Veľké Bierovce v zastúpení starostkou požiadala Západoslovenskú distribučnú,
a.s. o súhlas so žiadosťou o umiestnenie reproduktorov na stĺpy verejného osvetlenia.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.

2. P. Ing. Michal Zemko požiadal poslancov OCZ o opravu Novej cesty. Poukázal na chybu
pri kolaudáciách nových RD, pri ktorých sa nedostatočne kontroluje oprava cesty - jej
uvedenie do pôvodného stavu po realizovaní jednotlivých prípojok IS. Zároveň
predložil orientačné ceny za vyspravenie jednotlivých kusov asfaltom a navrhol na
realizáciu p. Prekopa. Starostka sa vyjadrila, že občania boli vyzvaní aj osobne, aj listom
na opravu cesty po prípojkách. Posúdenie stavu uvedenia cesty do pôvodného stavu je
na pracovníčke SSÚ Ing. Pavlíkovej a ak ona usúdi, že je dostatočné, obec nemá právo
KR nevydať. Zároveň pripomenula, že beží reklamačné konanie, kde je v pripomienkach
mimo iné aj „sadajúca cesta“. Po dlhej rozprave sa jednotlivo poslanci vyjadrili:
 p. Baco – treba počkať, ako opraví cestu TVK, a.s. v rámci reklamácie.
 p. Bulko a p. Kulich – zopakovať výzvu každému stavebníkovi, koho sa to týka.
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3. P. Denis Mojžiš požiadal OCZ o súhlas s pasením oviec vo dvore bývalej ZŠ. Poslanci po
krátkej diskusii súhlasili za týchto podmienok:
 Obec nebude zodpovedná za žiadne ujmy na zvieratách,
 Žiadateľ musí zabezpečiť ohradu tak, aby ovce neušli mimo areálu bývalej ZŠ
 Žiadateľ musí zabezpečiť súhlas susedov bezprostredne susediacich s areálom
bývalej ZŠ

4. P. Cingálek požiadal o súhlas s obnovou oplotenia tak ako je teraz vybudované.
P. Ing. Zemko:
o

namietal k rozsahu plotu nakoľko mu čiastočne demontované oplotenie
ohyzdí jeho novovybudované oplotenie

o

poukázal na skutočnosť, že súčasný plot p. Cingálka zaberá obecný pozemok
a nevytyčuje reálnu hranicu pozemku

o

tvrdil, že zvyšok plota, medzi susednými pozemkami realizovali manželia
Zemkoví bez akejkoľvek pomoci suseda Cingálka, hoci podľa pravidla
„zadný/pravý“ mal upraviť plot sused Cingálek

o

argumentoval, že pred svojím plotom chce mať predzáhradku s výsadbou
a tiež, že ak bude pred zadnou bránou p. Cingálek, alebo jeho návštevy, bude
vo vjazde obmedzovať ostatných obyvateľov ulice

o

ďalej argumentoval tým, že nechce prísť o 1,5m svetlosti šírky cesty a tak
v budúcnosti mať zamedzené vybudovanie vjazdu a státia pre prístrešok auta
manželky

p. Cingálek poukázal na skutočnosť, že v minulosti vykonával bezplatne práce pre obec
a faru a že mu bolo predchádzajúcim vedením prisľúbené, že môže mať plot tak, ako je
v súčasnosti vybudovaný.
Nákres k danej veci je prílohou zápisnice.
Ďalším problémom oboch zúčastnených bola burina medzi spevnenou plochou Ing.
Zemka a zadnou bránou p. Cingálka. P. Ing. Zemko pravidelne túto časť kosil, p.
Cingálek jedenkrát túto istú plochu postriekal prípravkom na rast buriny. Ing. Zemko sa
preto obáva o zdravie svojej dcéry. Táto vec sa doriešila dohovorom, že obec bude
kosiť celú časť verejného priestranstva v neobývanej časti popri domoch rodiny
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Zemkovej a Bulkovej a že spornú časť budú obaja susedia kosiť striedavo, bez použitia
postrekov.
Starostka a poslanci s oboma zúčastneným diskutovali a prišli k záveru a odporúčaniu,
aby svoje susedské spolunažívanie upravili tak, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi
nimi osobne ani medzi ich rodinami. P. Cingálek si oplotenie opraví tak ako je doposiaľ
osadené a pred plotom rodiny Zemkových ho odkloní až po spoločný bod. P. Ing. Zemko
t.č. nejde meniť vjazd na svoj pozemok a p. Cingálek v dohľadnej dobe nebude
parkovať pri zadnej bráne. Obec neplánuje v tejto časti obce v najbližších mesiacoch
riešiť vysporiadanie pozemkov, nakoľko nemá doriešené ani predchádzajúce
zamerania.

5. Starostka informovala o priebehu opráv ciest v súčinnosti s TVK, a.s., ktoré sa
priebežne realizujú.

ad. 4. /Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. Starostka predložila poslancom ZOD so spoločnosťou Juraj Gabriš-SIGMA, IČO:
43990371 na zhotovenie fasády, zateplenia a súvisiacich prác na budove MŠ vo
Veľkých Bierovciach. Nakoľko všetky oslovené spoločnosti odmietli realizovať dielo
v danom termíne a nepodali ani cenové ponuky, bola predložená cenová ponuka
predložená na posúdenie v dvoch spoločnostiach obchodujúcich so stavebninami.
Poslanci súhlasili s rozsahom prác a pristúpili k hlasovaniu.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 296/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZOD so spoločnosťou Juraj Gabriš-SIGMA, IČO: 43990371
na zhotovenie fasády, zateplenia a súvisiacich prác na budove MŠ vo Veľkých Bierovciach.

2. P. JUDr. Miroslav Pulman predložil návrh Dodatku k zmluve o zbere šatstva
uzatvorenej s p. Kucharčíkom. Po preštudovaní dodatku a právneho stanoviska
k návrhu dodatku sa poslanci dohodli, že budú akceptovať právne stanovisko, v ktorom
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sa m.i. hovorí o tom, že doba výpovede zo zmluvného vzťahu sa predlžuje z 1 na 3
mesiaca a je vhodnejšie pôvodný vzťah ukončiť a vytvoriť novy s tým partnerom,
ktorého si obec vyberie. S prechodom práv na tretiu osobu poslanci neboli stotožnení.
Preto sa o dodatku nehlasovalo.

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

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 297/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zmluvu o KTK úvere č. 705/2018/UZ
b) Dohodu o vyplňovacom práve k Blankozmenke

4. Spoločnosť MADE spol. s r.o., IČO: 36041688 predložila na schválenie OCU Zmluvu
o spracovaní osobných údajov. Poslanci súhlasili s jej podpisom.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 298/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spracovaní osobných údajov so spoločnosťou
MADE spol. s r.o., IČO: 36041688.

ad. 5. / Správa audítora
Starostka predložila správu audítora v kompletnom vyhotovení v rátane výroku audítora.
Poslanci sa oboznámili s materiálom. Táto bude riadne zverejnená na webovom sídle obce.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 299/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora a výrok audítora.
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ad. 6. / Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 (2.Q)
Starostka predložila poslancom OCZ a HK Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 (2.Q). Poslanci
sa oboznámili s materiálom a vyjadrili spokojnosť s plnením rozpočtu. Materiál bude riadne
zverejnený na webovom sídle obce.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 300/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 (2.Q).

ad. 7./ Úprava rozpočtu
Starostka predložila poslancom OCZ a HK návrh na úpravu rozpočtu. Poslanci boli podrobne
oboznámení s návrhom, nakoľko bol zverejnený na ÚT a webovom sídle obce. Pristúpili
k hlasovaniu.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 301/2018 zo dňa 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu pre rok 2018.

ad. 8./ Rôzne
1. Starostka informovala poslancov o rozsahu budúcich prác a nákladov na zmenu
a doplnenie ÚP a tí po dlhšej rozprave usúdili, že začať na práci na ÚP by sa malo až po
voľbách s novým vedením obce.

HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

5

0

0

Uznesenie č. 302/2018 z 20.08.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie komplexného riešenia ÚP po voľbách s novým
vedením obce.

8

2. Starostka informovala poslancov, že od 01.09.2018 nastupuje na pracovnú pozíciu
samostatná kuchárka p. Bozoová na vlastnú žiadosť. Upratovačkou bude od rovnakého
termínu pani Bulková J. a p. Kuzma ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť.
3. Starostka sa spýtala poslanca Fabiána, či sú už namontované okná na budove šatní OTJ.
Tento jej odpovedal, že nie, že nato nie je čas. Starostka vyjadrila nádej, že v krátkej
dobe okná budú namontované.
4. Starostka informovala poslancov o priebehu stretnutia starostov na SSÚ. Starostka
deklarovala, že obec si splní k 30.09.2018 (deň ukončenia činnosti SSÚ) všetky svoje
finančné záväzky tak, ako sú určené zmluvou a dodatkami, avšak nebude sa podieľať
na dofinancovaní príslušného podielu člena – obce Selec, ktorá dala výpoveď zo SSÚ
skôr. Ďalej si obec VB na stretnutí SSÚ nárokovala na príslušný podiel zo zakúpeného
materiálového vybavenia, ktoré sa financovalo aj z príspevku našej obce.
5. V MŠ sa pripravuje spoločná brigáda zamestnankýň, rodičov a priateľov školy.

ad. 9./ Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Termín ďalšieho zastupiteľstva
bude spresnený podľa dostupnosti poslancov a potreby zasadať.

Prílohy:
1. Zmluva so spoločnosťou Juraj Gabriš-SIGMA, IČO: 43990371 na zhotovenie fasády,
prác na budove MŠ vo Veľkých Bierovciach.
2. Zmluva o KTK úvere č. 705/2018/UZ
3. Dohoda o vyplňovacom práve k Blankozmenke
4. Zmluva o spracovaní osobných údajov so spol. MADE spol. s r.o., IČO: 36041688.
5. Správa audítora a výrok audítora
6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018 (2.Q).
7. Úpravu rozpočtu pre rok 2018.

Vo Veľkých Bierovciach, 20.08.2018.

Silvia Masárová, starostka

Overovatelia zápisnice:
M. Bulko ............................
P. Baco ...............................
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