ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Bierovciach
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Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa
26.11.2018 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadačke.

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: --Ospravedlnení: Mgr. L. Janíková

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce, ktorá privítala prítomných poslancov a zúčastnených na poslednom 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. Rôzne
6. Záver
Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. O doplnenie programu nikto nepožiadal.
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 a
konštatovala, že:
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Uznesenie č. 303/2018 z 17.09.2018 – splnené – charakteru berie na vedomie - správa
hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 304/2018 z 17.09.2018 – splnené - 2. rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 305/2018 z 17.09.2018 – splnené - charakteru berie na vedomie, bez zmien pri
hlasovaní rodičov, rady rodičov a pedagogickej rady Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu
činnosti MŠ, Školský vzdelávací program „Ja a svet okolo mňa“, Školský poriadok, Rozvrh
pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach, Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský rok 2017/2018

ad. 3./ Schvaľovanie predložených žiadostí
Sl. Nikola Jančová doručila na obec žiadosť o odkúpenie parcely č. 545/18 o výmere 32m2,
teda len jej časť. K žiadosti bol doručený GP, z ktorého je zrejmé, že sa jedná o časť susediacu
s plotom jej rodičov KCN vo vlastníctve manželov Jančových v pomere ½ každý KCN 138/3.
Priamy predaj – predaj osobitným zreteľom sa vzťahuje o.i. na parcely v dlhodobom užívaní
žiadateľa, čo nie je tento prípad. Iný predaj je možný LEN súťažou v prípade FO. Poslanci sa
vyjadrili zamietavo.
HLASOVANIE

ZA

ZDRŽAL SA

PROTI

Počet hlasov

0

0

5

Uznesenie č. 306/2018 z 26.11.2018
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o predaj časti parcely č. 545/18 o výmere 32m2.

ad. 4. /Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov
1. Zástupca starostky poverený správou IT, MT, a i. predložil na vedomie dodatky so
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., nakoľko obci skončili viazanosti a bolo treba tieto
riešiť jak pre OCU, tak pre MŠ.
Jedná sa o dodatky:
 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – balík zo dňa 18.10.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 680 zo dňa
29.10.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 663 zo dňa
29.10.2018
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2. Vedúca ŠJ predložila Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a Kúpnej zmluve so
spoločnosťou LUNYS, s.r.o., IČO: 36 472 549 na dodávku ovocia z dôvodu zmien cien.
Nakoľko sa jedná o zmluvnú dokumentáciu dodatky charakteru OCZ berie na vedomie, nie
je potrebné o nich hlasovať.

Uznesenie č. 307/2018 z 26.11.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – balík zo dňa 18.10.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 680 zo dňa
29.10.2018
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 663 zo dňa
29.10.2018
 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a Kúpnej zmluve so spoločnosťou LUNYS,
s.r.o., IČO: 36 472 549

ad. 5./ Rôzne
1. Starostka poslancov informovala o zmene trasovania elektrickej siete po rekonštrukcii
NNky, z čoho vyplýva, že nie je možné pripojiť svetelnú výzdobu stromčeka pri farskom
plote tak, ako po minulé roky. Poslanci dali návrhy a dohodlo sa, že dočasne sa vysadí
stromček priamo do pôdy alebo do črepníku pred budovou OCU.
2. Starostka podala správu poslancom OCZ o delimitácii SSÚ. Ostalo niekoľko
nedokončených prípadov aj z dôvodu nekonania SSÚ a niekoľko prípadov
nedokončených z dôvodu nekonania stavebníka. Starostka prešla jednotlivé prípady
tak, ako sú uvedené v protokole odstúpenia spisov SSÚ a pridala info, že nebola
spokojná so stavom rozpracovanosti a pozastavila platby SSÚ. Ku dnešnému dňu sú to
platby za 3 mesiace 3x241,87€ = 725,61€. Tieto FP budú uvoľnené voči SSÚ až po
dopracovaní nedokončených prípadov.
Vyjadrenie poslancov bolo jednomyseľne, že je potrebné doriešiť úplnosť
a rozpracovanosť aj po delimitácii.
3. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita
životného prostredia sekcia európskych programov v Bratislave zaslala obci
Trenčianske Stankovce ako žiadateľovi Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti
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o nenávratný FP s kódom OPKZP-PO3-sc311-2017-24 pre prioritnú os 3: Podpora
riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy; Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie úrovne
pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy;
Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy obce
Trenčianske Stankovce a partnerskej obce, čo v ľudskej reči znamená, že obec
Trenčianske Stankovce má zastavené konanie vo veci žiadosť o fondy na nový obecný
rozhlas. Keďže naša obec je v tomto „partnerom“, to isté sa vzťahuje aj na našu obec =
nové rozhlasy v oboch obciach tak skoro nebudú, hoci sme sa pokúsili a urobili
maximum 

ad. 6./ Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Zároveň prítomných pozvala na
ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 28.11.2018.

Prílohy:
1. Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – balík zo dňa 18.10.2018
2. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 680 zo dňa
29.10.2018
3. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre MT 663 zo dňa
29.10.2018
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a Kúpnej zmluve so spoločnosťou LUNYS,
s.r.o., IČO: 36 472 549

Vo Veľkých Bierovciach, 27.11.2018.

Silvia Masárová, starostka

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