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Zápisnica 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 

11.12.2018 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadače. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny, Mgr. Lýdia Janíková ,Jana Matlová – riaditeľka 

MŠ, Ján Hološ – predseda ZOCHPH, Vladimír Zaťko – ZOSZCH, Róbert Bulko, Amália Lakotová 

– predsedkyňa Klubu seniorov 

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: --- 

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce, ktorá privítala prítomných poslancov a zúčastnených na prvom riadnom zasadnutí OcZ. 

Na  základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci). 

Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov R. Kadák a P. Baco. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schvaľovanie predložených žiadostí 

4. Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie plánu OCZ pre rok 2019 

6. Schvaľovanie plánu investičných akcií 

7. Oznámenie starostky o splátke úveru a čerpaní KTK 

8. Čerpanie rozpočtu  3.Q 

9. Rozpočtové opatrenie a Schvaľovanie rozpočtu 2019 

10. Schvaľovanie plánu rozpočtu 2019-2021 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 2019 a k návrhu rozpočtu pre 

roky 2019-2021 

12. Plán kontrolnej činnosti HK pre 1. ½ rok 2019 

13. Menovanie člena ŠR 

14. VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
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15. Zmena prílohy k VZN určujúce postup, podmienky a poplatky pri poskytovaní soc. 

služieb  

16. Zmena prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

17. Úprava platu starostky a odmien poslancov OCZ 

18. Rôzne 

19. 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: 

Uznesenie č. 306/2018 z 26.11.2018 – splnené zamietnutie žiadosti o predaj časti parcely č. 

545/18 o výmere 32m2. 

Uznesenie č. 307/2018 z 26.11.2018 – charakteru 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  

Uznesenie č. 1/2018 z 28.11.2018 – charakter berie na vedomie - výsledky voľby poslancov 

OCZ a voľby starostky obce tak, ako uviedla predsedníčka volebnej komisie. 

Uznesenie č. 2/2018 z 28.11.2018 – charakteru konštatuje - novozvolená starostka obce 

Silvia Masárová zložila zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí OCZ 

Uznesenie č. 3/2018 z 28.11.2018 - charakteru konštatuje - novozvolení poslanci Mgr. 

Zuzana Mojžišová, Lukáš Vanko, Jozef Kulich, Bc. Peter Baco a Mgr. Roman Kadák zložili 

zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí OCZ 

Uznesenie č. 4/2018 z 28.11.2018 -  charakteru berie na vedomie - zástupcom starostky obce 

je poslanec Jozef Kulich 
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Uznesenie č. 5/2018 z 28.11.2018 – charakteru  - zriaďuje - komisie: Komisia verejného 

poriadku a životného prostredia; Komisia kultúry a športu; Likvidačná komisia; určuje náplň 

práce komisií; - charakteru volí - splnené - predseda komisie a členova komisie: Komisia 

verejného poriadku a životného prostredia predseda – Lukáš Vanko a členovia: Peter Baco 

a Roman Kadák; Komisia kultúry a športu predseda – Roman Kadák a členovia: Zuzana 

Mojžišová, Lukáš Vanko; Likvidačná komisia predseda – Zuzana Mojžišová a členovia: Lukáš 

Vanko a Roman Kadák 

Uznesenie č. 6/2018 z 28.11.2018 – charakteru zriaďuje - podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov  - charakteru volí - predsedu komisie Bc. Petra Baca a členov 

komisie Jozefa Kulicha a Mgr. Zuzanu Mojžišovú 

Uznesenie č. 7/2018 z 28.11.2018 – charakteru berie na vedomie - vystúpenie novozvolenej 

starostky obce 

Uznesenie č. 8/2018 z 28.11.2018 – splnené – charakteru poveruje - poslankyňu Mgr. Zuzana 

Mojžišová obecného zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

ad. 3./ Schvaľovanie predložených žiadostí 

1. Riaditeľka MŠ predkladá žiadosť o vyčlenenie FP mimo dotácií v zmysle preneseného 

výkonu, z rozpočtu obce. Žiada o dofinancovanie najmä týchto položiek: 

 Vymaľovanie malej triedy 

 Výmena podlahy v oboch triedach – laminát, zakúpenie kobercov do časti 

oboch tried 

 Zakúpenie stojanov na lehátka aj niekoľko lehátok do malej triedy 

 Výmena vykurovacích telies – kotle 2ks 

 Obnova zelene v areály MŠ 

 Výmena kĺzačky a domčeka na zadnom dvore MŠ 

 Zakúpenie chladničky do ŠJ cca 170l  

 Hrniec na varenie cca 14 l 

 Miešač  

 Taniere aj plytké aj hlboké po 30 ks 
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Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti. Poslanci požiadali p. riaditeľku 

o vysvetlenie potreby významných investícií (kúrenie a podlahy). Pani riaditeľka 

plnohodnotne odpovedala. Ostatné položky sú považované za bežné a podľa možností 

obce budú bez žiadosti, a schvaľovania v kompetencii starostky postupne obstarané. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Žiadosť bude zapracovaná do rozpočtu obce. 

 

2. ZOCHPH v zastúpení predsedom Jánom Hološom žiada o príspevok na činnosť v sume 

600,00€. Nakoľko v návrhu rozpočtu bola rozpočtovaná suma 500,00€, starostka 

požiadala poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti. Poslanci sa jednomyseľne zhodli na 

tom, že tento spolok dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky a reprezentuje obec na 

celoslovenskej úrovni. Poslanci hlasovali o navýšení výšky dotácie. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Žiadosť bude zapracovaná do rozpočtu obce a dotácia bude navýšená z 500,00€ na 

600,00€ na rok 2019. 

 

3. ZOSZCH v zastúpení predsedom Petrom Nagyom žiada o príspevok na činnosť v sume 

500,00€. Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti. Poslanci sa spýtali, 

či nežiada aj tento spolok navýšenie dotácie. Aj tento spolok žne úspechy na výstavách 

na viacerých úrovniach. Poslanci po krátkej diskusii o využití dotácie pristúpili 

k hlasovaniu.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Žiadosť ostane zapracovaná do rozpočtu obce tak, ako bo zverejnený. 

 

4.  Klub Seniorov Veľké Bierovce zastúpený predsedkyňou Amáliou Lakotovou žiada 

o príspevok na činnosť v sume 1.000,00€. Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie 

sa k žiadosti. Poslanci pozitívne zhodnotili činnosť Klubu seniorov a hneď hlasovali. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Žiadosť bola zapracovaná do rozpočtu obce. 
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Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce zastúpený 

predsedom Romanom Kadákom žiada o príspevok na činnosť v sume 11.000,00€. 

Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti. Poslanci sa podrobne pýtali 

na použitie finančných prostriedkov z obce. Na možnosti sponzorstva ako v iných 

kluboch a pod.. P. Mojžišová navrhla, aby hráči platili symbolické vstupné. Dôvodovú 

správu ústne prezentoval poslanec Kadák. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k navýšeniu 

dotácie a hlasovali o navýšení dotácie z 10.000,00€ na 11.000,00€ pre rok 2019: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 0 1 4 

Za –0,   Zdržal sa –1,    Proti –4 

Žiadosť ostane zapracovaná do rozpočtu obce tak, ako bo zverejnený. 

 

5. Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce zastúpený 

predsedom Romanom Kadákom žiada o finančný príspevok na LED osvetlenie hracej 

plochy v sume 716,00€. Dôvodovú správu prekladá ústne poslanec Kadák. Starostka 

požiadala poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti. Poslanci sa stotožnili s myšlienkou 

osvetlenia hracej plochy aj s argumentáciou iného vyžívania ihriska okrem samotnej 

hry futbalistov. Taktiež podporili argumentáciu o ušetrení poplatkov za elektrickú 

energiu, ak sa používajú šetriace LEDky. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Žiadosť bude zapracovaná do rozpočtu obce podľa možností. 

 

Uznesenie č. 9/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

A. schvaľuje žiadosti o financovanie z rozpočtu obce: 

1. MŠ v plnom rozsahu žiadosti – v priebehu 3 nasledujúcich rokov podľa možností obce 

2. ZOCHPH o príspevok vo výške 600,00€ pre rok 2019 na podporu činnosti klubu 

3. ZOSZCH o príspevok vo výške 500,00 pre rok 2019 na podporu činnosti klubu 

4. Klubu Seniorov vo výške 1.000,00 pre rok 2019 

5. Futbalovému klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 716,-€ 

na LED osvetlenie hracej plochy. 
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B. neschvaľuje žiadosť o financovanie z rozpočtu obce: 

1. Futbalovému klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 

11.000,00€ pre rok 2019 a schvaľuje dotáciu vo výške 10.000,00€ pre rok 2019 

 

ad. 4. /Schvaľovanie predložených zmlúv a dodatkov 

1. Starostka obce predkladá Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú zo ZOCHPH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2019 

na činnosť, ktorá bola prejednaná v časti žiadosti. 

2. Starostka obce predkladá Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú zo ZOSZCH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 500,00€ pre rok 2019 

určená na činnosť. 

3. Starostka obce predkladá Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú zo Klub Seniorov Veľké Bierovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 

1.000,00€ pre rok 2019 na činnosť. 

4. Starostka obce predkladá Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú zo Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. 

Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 10.000,00€ pre rok 2019 na činnosť s váhou 

7.000,00€ na bežné výdavky a 3.000,00 na kapitálové výdavky. 

5. Starostka obce predkladá Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so 

spoločnosťou Pavol FERO – LIFE,s.r.o. IČO: 14 046 423. Predmetom dodatku je 

predĺženie doby nájmu do 31.12.2019. Starostka opätovne vysvetlila výhody uzavretia 

záväzku na dobu neurčitú. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili a hlasovali o verzii Dodatku 

s dobou určitou do 31.12.2019. 

6. Starostka obce predkladá Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so 

spoločnosťou GASTRO-ROYAL, IČO: 36 771 830. Predmetom dodatku je predĺženie 

doby nájmu do 31.12.2019. Starostka opätovne vysvetlila výhody uzavretia záväzku na 

dobu neurčitú. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili a hlasovali o Dodatku na dobu určitú do 

31.12.2019. 

7. Starostka obce predkladá zmluvu o spolupráci so subjektom Kúpele Trenčianske 

Teplice, IČO: 34 129 316, ktorej predmetom je poskytnúť občanom Veľkých Bieroviec 

výhody pri užívaní zariadení a prevádzok subjektu. Lehota trvania vzťahu sa stanovuje 

na termín od 01.12.2018 so 28.02.2019. 
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HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 10/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOCHPH. 

2. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOSZCH. 

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo Klub 

Seniorov Veľké Bierovce. 

4. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo 

Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. 

5. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou Pavol FERO – 

LIFE,s.r.o. IČO: 14 046 423. 

6. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou GASTRO-ROYAL, 

IČO: 36 771 830. 

 

ad. 5./ Schvaľovanie plánu OCZ pre rok 2019 

 

Poslanci OCZ sa dohodli na ¼ ročných stretnutiach, pokiaľ však bude nevyhnutný dôvod na 

zasadania OCZ, doplnia sa ďalšie stretnutia k už naplánovaným. 

 

1. Stretnutie OCZ 24.01.2019 

2. Stretnutie OCZ 12.04.2019 

3. Stretnutie OCZ 14.07.2019 

4. Stretnutie OCZ 25.10.2019 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 
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Uznesenie č. 11/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OCZ 

1. Stretnutie OCZ 24.01.2019 

2. Stretnutie OCZ 12.04.2019 

3. Stretnutie OCZ 14.07.2019 

4. Stretnutie OCZ 25.10.2019 

 

ad. 6./ Schvaľovanie plánu investičných akcií 

Starostka novým poslancom vysvetlila podmienky, za ktorých sa realizujú jednotlivé investičné 

akcie a jednou z týchto podmienok, aby boli pokiaľ je to možné v súlade s plánom zapísaným 

v zápisnici zo zasadnutia OCZ a tiež v súlade s Hospodárskym plánom rozvoja (bývalé PHSR). 

Poslanci sa dohodli, že potrebujú čas na premyslenie tohto plánu do nasledujúceho zasadania 

zastupiteľstva. 

 

ad. 7./ Oznámenie starostky o splátke úveru a čerpaní KTK 

Starostka predložila k rukám HK a poslancov OCZ doklad o splátke úveru vo výške 14.500,-€ zo 

dňa 19.09.2018. táto bola vykonaná včas a riadnym spôsobom z prebytku za r. 2017. 

Starostka predložila k rukám HK a poslancov OCZ doklad o čerpaní KTK úveru. K 24.9.2018 

VÚB, a.s. vo svojom potvrdení konštatuje, že KTK úver nebol čerpaný. Starostka prítomným 

oznámila, že tento stav  pretrváva aj po uvedenom termíne. Starostka objasnila dlhovú službu 

podrobnejšie. 

 

Uznesenie č. 12/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav dlhovej služby obce.  

 

ad. 8./ Čerpanie rozpočtu  3.Q 

Starostka obce predložila v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy vyhodnotenie čerpania finančného rozpočtu Obce Veľké Bierovce (príjmov a 

výdavkov) k 30.9.2018 – ako je uvedené v priloženom materiály. 
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Uznesenie č. 13/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania  finančného rozpočtu 

Obce Veľké Bierovce (príjmov a výdavkov) k 30.9.2018.  

 

ad. 9./ Rozpočtové opatrenie č. 3 a Schvaľovanie rozpočtu 2019 

1. Starostka obce predložila v zmysle § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy rozpočtové opatrenie č. 3  – ako je uvedené 

v priloženom materiály. Ide o úpravy v rámci jednotlivých kapitol, nie medzi nimi, so 

zachovaním bilancie. 

2. Starostka obce predložila v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného 

hospodárenia. Celkový finančný rozpočet je vytvorený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu 

pre rok 2019 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Poslanci 

sa jednotlivo vyjadrili. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 14/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

1. Rozpočtové opatrenie č. 3 tak ako bolo predložené OCZ.   

2. Rozpočet na rok 2019 tak ako bol zverejnený v návrhu rozpočtu. 

 

ad. 10./ Schvaľovanie plánu rozpočtu 2019-2021 

Starostka predložila k rukám hlavnej kontrolórky a poslancov OCZ v zmysle Zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh rozpočtu pre roky 2019-

2021. Rovnako je plán zostavený ako vyrovnaný a s trendom zvyšovania sa podielových daní. 

Návrh plánu 2019-2021 bol riadne zverejnený .  

 

Uznesenie č. 15/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet pre roky 2019-2021 tak ako bol zverejnený 

v návrhu. 
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ad. 11./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 2019 a k návrhu rozpočtu 

pre roky 2019-2021 

HK prečítala svoje stanovisko a odovzdala ho k rukám starostky obce. HK nemala výhrady 

k zverejneným návrhom. Poslanci OCZ k uvedenému nemali žiadne otázky. 

Uznesenie č. 16/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu 2019. 

 

ad. 12./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 1. ½ rok 2019 

Hlavná kontrolórka podľa § 18 ods. 1 pís. B Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý 

jej ukladá povinnosť predložiť k schvaľovaniu Plán kontrolnej činnosti pre 1. ½ rok 2019, tento 

predložila k rukám starostky obce a poslancom OCZ. Bez rozpravy, ktorú poslanci 

nepotrebovali sa pristúpilo  hlasovaniu. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 5 

 

Uznesenie č. 17/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 1. ½ rok 

2019. 

 

ad. 13./ Menovanie člena Rady MŠ 

Starostka poslancom OCZ oznámila, že poslanec Marek Bulko, ktorý bol poslancom v minulom 

funkčnom období bol menovaným starostkou obce členom rady školy za zriaďovateľa, teda 

obec. Nakoľko mandát mu skončil,   je potrebné aby starostka menovala nového člena RŠ. 

Starostka s ohľadom na pracovnú dobu jednotlivých poslancov navrhla na menovanie 

poslanca Kadáka. Po krátkej rozprave sa na túto funkciu prihlásila poslankyňa Mojžišová 

a starostka súhlasila. Menovací dekrét bude vystavený v najbližších dňoch.  

 

ad. 14./ VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia 
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Starostka predložila poslancom na schválenie VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a podala poslancom výklad k príslušnému zákonu 

a podrobnosti k VZN, ktoré bolo ako návrh zverejnené pred rokovaním OCZ.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 5 

 

Uznesenie č. 18/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia a poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia. 

 

ad. 15./ Zmena prílohy k VZN určujúce postup, podmienky a poplatky pri poskytovaní soc. 

služieb  

Starostka poslancom ozrejmila zákon o soc. službách, zhrnula obsah VZN a požiadala ich 

o schválenie návrhu prílohy o príspevku na stravu seniorom a osobám odkázaným na soc. 

službu. Dlhšie sa diskutovalo o počte stravníkov, o potrebe uzatvoriť so stravníkmi zmluvu na 

poskytovanie soc. služby. Poslanci hlasovali. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 5 

 

Uznesenie č. 19/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohu k VZN určujúceho postup, podmienky a poplatky 

pri poskytovaní soc. služieb a to dotáciu na stravu 0,40 eurocenta na jeden obed. 

 

ad. 15./ Zmena prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Starostka prečítala poslancom dôvodovú správu ktorej obsahom boli náklady na KO v zložení 

KO z domácností v počte 250 kusov 110l nádob, z kontajnerov, z likvidácie nebezpečného 

a elektro odpadu a tiež z likvidácií čiernych skládok. S ohľadom na to, že tento náklad 

prevyšuje výber z poplatku, je potreba navýšiť tento poplatok zo súčasných 0,055 eurocenta 

na občana na deň na 0,061 eurocenta na občana na deň. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 5 
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Uznesenie č. 20/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

ad. 16./ Úprava platu starostky a odmien poslancov OCZ 

 

1. Referentka MÚ predkladá v zmysle §11, ods. 4, písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.320/2018 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 01.12.2018 oznámenie o zložení a výške  platu 

starostky obce , ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa §4 ods. 1, bod 1 zákona č. 320/2018 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

čo v podmienkach obce Veľké Bierovce je 1,83 násobok v zmysle §4, ods. 2 zákona 

č.320/2018 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov: ( 954,-€ x 1,83-násobok = 1.745,82€  

= 1.746,-€ ). 

2. Poslanec Kadák predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhol odmenu starostky vo 

výške 40 % z možných 60% nakoľko chce starostku motivovať k vyššiemu výkonu. 

Poslanci hlasovali: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 21/2018 z 11.12.2018 

A) Určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov mesačný plat starostky Ing. Silvie Masárovej vo výške 1746,--€. 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu  starostky Ing. Silvie Masárovej vo výške 

40%. 
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3. Odmeny poslancov a členov komisií OCZ 

Podľa § 2 bod 1. a 2. platných Zásad odmeňovania poslancov OCZ obce Veľké Bierovce 

zo dňa 29.12.2017 sa určujú sadzby odmien nasledovne: 

 Pre poslanca za účasť na zasadnutí 20,00€/jedno zasadnutie 

 Pre komisiu za účasť na zasadnutí 10,00€/jedno zasadnutie/jeden člen 

(predseda) 

 Pre poslanca vykonávajúceho funkciu zástupcu starostky 50,00€ mesačne 

Podľa § 3 bod 5. platných Zásad odmeňovania poslancov OCZ obce Veľké Bierovce zo 

dňa 29.12.2017 odmena poslancovi OCZ a členovi/predsedovi komisie nepatrí tomu, 

ktorý do zápisnice zo zasadnutia OCZ alebo iným spôsobom písomne vyhlási, že svoj 

mandát bude vykonávať bez odmeny. Takýmto spôsobom sa dňa 28.11.2018 vzdal 

odmeňovania poslanec Roman Kadák. 

Poslanci sa jednotlivo vyjadrili. Každý z poslancov mimo poslanca Kadáka bude poberať 

odmenu v zmysle horeuvedeného. 

Do zápisnice sa opätovne vzdal odmien za účasť na zasadnutiach OCZ a komisiách zriadených 

obcou poslanec R.Kadák.  

 

ad. 18./ Rôzne 

1. Poslanci so starostkou prebrali potrebu opravy vodovodnej prípojky pitnej vody pre 

šatne OTJ. Prípojka je v chodníku pri dome č. 81 aj s meradlom. Tento stav riešila počas 

sviatkov starostka s TVK, a.s. a bude priebežne informovať poslancov. 

2. Poslanci OCZ navrhli starostke zriadiť krúžok pre deti a mládež, kde by sa dali vytvárať 

modely a iné činnosti na podporu jemnej motoriky a tiež z dôvodu odpútania detí 

a mládeže od moderných elektronických zariadení. Starostka ponúkla priestor a tiež 

finančnú podporu na činnosť CVČ.  

3. Pán V. Zaťko ponúkol rozšírenie krúžku Šach pre deti aj do miestnej MŠ. Starostka sa 

zaviazala, že dohovorí podmienky s riaditeľkou MŠ. 

4. Starostka poukázala na problém s platbami v MŠ. Platby nechodia do 10. dňa v mesiaci, 

sú domýlené a je ťažké z výpisov ich pre potreby uto dohľadávať. Je to prácne, 

zbytočné a zdĺhavé. Situáciu rieši starostka individuálne s rodičmi v súčinnosti 

s riaditeľkou MŠ. 
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5. Starostka prečítala poslancom OCZ správu z výsledkov kontroly OR HZZ v Trenčíne, 

informovala o odstránení drobných nedostatkov v lehote a začala rozprava 

o Nečinnosti DHZ, o možnostiach jeho zlúčenia z iným zborom a pod. Poslanci poverili 

starostku, aby prizvala na najbližšie OCZ všetkých členom DHZ za účelom doriešenia 

súčasného stavu.  

Uznesenie č. 22/2018 z 11.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku, aby prizvala na najbližšie OCZ všetkých členom 

DHZ za účelom doriešenia súčasného stavu a v tomto zmysle informovala aj nadriadený 

orgán pri výkone kontroly odstránenia nedostatkov s tým, že 15 dňovú lehotu v tomto 

prípade nie je možné dodržať. 

 

6. Starostka dáva na zváženie dôsledné oplotenie zberného miesta a to formou stĺpov 

zaliatych do pneumatík, ktoré sa aj tak hromadia na zbernom mieste a pletivom aj 

s uzamykateľnou bránou. S ohľadom na to, že vo zvyšku dvora je umiestnený materiál 

p. Prekopa a spoločné odomykanie a zamykanie znemožňuje reguláciu prijímania 

odpadu v obci a tiež udržanie čistoty na zbernom mieste. Táto téma je pravidelne 

prerokovávaná na zasadnutiach OCZ a všetky opatrenia, ktoré obec uskutočnila boli 

neúčinné s ohľadom na pretrvávajúce nevhodné skládkovanie. Od apríla 2018 má obec 

k dispozícii viac nádob na separáty a tieto končia vo veľkej miere v kontajneroch na 

nadrozmerný odpad. Separáty sa nestláčajú, tak ako by sa mali.  

 

ad. 18./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Termín ďalšieho zastupiteľstva 

po dohode so všetkými poslancami určila na 24.01.2019.  

 

Prílohy:  

1. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOCHPH. 

2. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo ZOSZCH. 

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo Klub 

Seniorov Veľké Bierovce. 

4. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú zo 

Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. 
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5. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou Pavol FERO – LIFE, 

s.r.o. IČO: 14 046 423. 

6. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 so spoločnosťou GASTRO-ROYAL, 

IČO: 36 771 830. 

7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania  finančného 

rozpočtu Obce Veľké Bierovce (príjmov a výdavkov) k 30.9.2018.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 3 tak ako bolo predložené OCZ.   

9. Rozpočet na rok 2019 tak ako bol zverejnený v návrhu rozpočtu. 

10. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet pre roky 2019-2021 tak ako bol 

zverejnený v návrhu. 

11. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu 2019. 

12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 1. 

½ rok 2019. 

13. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Veľké Bierovce o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

14. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohu k VZN určujúceho postup, podmienky 

a poplatky pri poskytovaní soc. služieb a to dotáciu na stravu 0,40 eurocenta na 

jeden obed. 

15. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy k VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 12.12.2018.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

R. Kadák ............................. 

P. Baco ............................... 

 
 
 








