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Zápisnica 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa 

konalo dňa 13.12.2019 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: HK Lýdia Janíková 

 Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce, ktorá privítala prítomných poslancov, 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 R. Kadáka a P. Baca 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schvaľovanie zmlúv 

4. ÚPO 

5. Rôzne 

6. Záver 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. Program nebol doplnený.  

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 v písomne predloženom materiály konštatovala, že: 

Uznesenie č. 74/2019 z 03.12.2019 – splnené/priebežné plnenie – žiadosť riaditeľky MŠ o 

financovanie 
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Uznesenie č. 75/2019 z 03.12.2019 – splnené - žiadosť o financovanie z rozpočtu obce 

formou dotácie z obecného rozpočtu pre ZOCHPH v zastúpení predsedom Jánom Hološom, 

vo výške 600,00€ bola zapracovaná do rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 76/2019 z 03.12.2019 - žiadosť o financovanie z rozpočtu obce formou dotácie 

z obecného rozpočtu pre ZOSZCH v zastúpení predsedom Petrom Nagyom, o výške 500,00€ 

bola zapracovaná do rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 77/2019 z 03.12.2019 – splnené - žiadosť o financovanie z rozpočtu obce 

formou dotácie z obecného rozpočtu pre Klub Seniorov Veľké Bierovce zastúpený 

predsedníčkou Amáliou Lakotovou, o výške 1.000,00€ bola zapracovaná do rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 78/2019 z 03.12.2019 – splnené - žiadosť o financovanie z rozpočtu obce 

formou dotácie z obecného rozpočtu pre Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké 

Bierovce – Opatovce zastúpený predsedom Romanom Kadákom, o výške 9.000,00€ bola 

zapracovaná do rozpočtu obce.  

Uznesenie č. 79/2019 z 03.12.2019 – v plnení priebežne -  

A) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce podanie A.K. zamietnuť ako 

neopodstatnené tak, ako je uvedené a zdôvodnené v prejednávaní. 

B) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce riešiť podania vo všeobecnosti podľa 

ich príslušnosti a predkladať na zastupiteľstvo len tie, ktoré sú v kompetencii 

poslancov OCZ. 

C) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke riešiť konflikty A.K. v súčinnosti s PZ SR. 

Uznesenie č. 80/2019 z 03.12.2019 – splnené -  

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

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

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Klubom 

Seniorov Veľké Bierovce. 

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

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

IČO: 36 771 830. 

7. Zmluva o poskytnutí podpory so Slovenskou agentúrou životného prostredia, IČO: 

00626031 

8. Zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných 

investícií so Slovenskou republikou - Slovenskou správou ciest, IČO: 0000 33 28 – 

v plnení nie je podpísaná druhou stranou 

1. Zmluva o spolupráci so subjektom Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316. 

2. Zmluva o združenej dodávke plynu so spoločnosťou innogy Slovensko, s.r.o., IČO: 44 

291 809. 

3. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík, so spoločnosťou Slovak 

Telekom, a.s., IČO: 35 763 469. 

4. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s Úradom vlády 

SR, IČO: 00151 513. 

5. Dohodu o ukončení nájmu s podnikateľom J. Gabrišom   

Uznesenie č. 81/2019 z 03.12.2019 – charakteru berie na vedomie - správu nezávislého 

audítora  k hospodáreniu Obce Veľké Bierovce pre rok 2018. 

Uznesenie č. 82/2019 z 03.12.2019 - charakteru berie na vedomie - čerpanie finančného 

rozpočtu Obce Veľké Bierovce (príjmov a výdavkov) k 30.9.2019. 

Uznesenie č. 83/2019 z 03.12.2019 - charakteru berie na vedomie - Stanovisko HK obce Veľké 

Bierovce k 2. zmene rozpočtu 2019. 

Uznesenie č. 84/2019 z 03.12.2019 – splnené - rozpočtové opatrenie č. 2/2019  

Uznesenie č. 85/2019 z 03.12.2019  - charakteru berie na vedomie - stanovisko HK obce 

Veľké Bierovce k rozpočtu 2020. 

Uznesenie č. 86/2019 z 03.12.2019 – v plnení - rozpočet obce na rok 2020, ako prebytkový, 

bez programovej štruktúry 

Uznesenie č. 87/2019 z 03.12.2019 - charakteru berie na vedomie - Stanovisko HK obce Veľké 

Bierovce k návrhu rozpočtu 2020-2022; Návrh rozpočtu na roky 2020-2022  

Uznesenie č. 88/2019 z 03.12.2019 – v plnení 2020 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky pre 1. ½ rok 2019. 
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Uznesenie č. 89/2019 z 03.12.2019 – v plnení 2020 - VZN o daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce.  

Uznesenie č. 90/2019 z 03.12.2019 – v plnení 2020 - plán zasadnutí OCZ 

Uznesenie č. 91/2019 z 03.12.2019 – v plnení 2020 - plán kultúrno spoločenských 

a športových akcií obce pre rok 2020 a ukladá starostke zlepšiť informovanosť o plánovaný 

podujatiach, na ktorých sa môžu zúčastňovať naši občania. 

Uznesenie č. 92/2019 z 03.12.2019 – v plnení – termín stretnutia je naplánovaný na koniec 

januára 2020 zabezpečenie odborných stanovísk - hodnota majetku, vplyv hodnoty na 

plánovaný rozpočet, náklady spojene s prevzatím, prevádzkové náklady, náklady na 

udržanie bez závadného stavu majetku a ostatné náklady.  

 

ad. 3./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predkladá poslancom OCZ na vedomie Zmluvu so spoločnosťou NASES 

(Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), IČO: 42156424 o poskytovaní 

kvalifikovaných dôveryhodných službách. 

Uznesenie č. 93/2019 z 13.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu so spoločnosťou NASES (Národná agentúra 

pre sieťové a elektronické služby), IČO: 42156424 o poskytovaní kvalifikovaných 

dôveryhodných službách. 

 

2. Starostka predkladá poslancom OCZ na vedomie Dohodu č. 19/13/010/73 uzatvorenú 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30794536 o aplikácii Zákona 417/2013 

Z.z. o hmotnej núdzi a to pre zabezpečenie výkonu prác občanov v hmotnej núdzi. 

Uznesenie č. 94/2019 z 13.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dohodu č. 19/13/010/73 uzatvorenú s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30794536 o aplikácii Zákona 417/2013 Z.z. o hmotnej 

núdzi. 
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ad.4./ ÚPO 

Starostka obce predkladá poslancom OCZ materiál - Schválenie Zadania k Územnému plánu  

obce (ÚPN - O) Veľké Bierovce vypracované Ing. arch. Mariannou Bogyovou poverenou 

obstarávaním ÚPN-O Veľké Bierovce. Poslanci sa priebežne s celým materiálom zoznámili 

a podrobne ho prerokovali. Následne pristúpili k hlasovaniu: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 95/2019 z 13.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo 

A) berie na vedomie  

- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu Zadania ÚPN-O Veľké 

Bierovce 

- stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. 

územného plánovania, podľa §20, ods. 5, 6 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného 

zákona, v znení neskorších predpisov, (list číslo OU-TN-OVBP1-2019/019783-012, zo 

dňa 09.12.2019), ktorým doporučuje schválenie Zadania k  ÚPN - O Veľké Bierovce. 

B) schvaľuje Zadanie k Územnému plánu  obce Veľké Bierovce, v zmysle §20 ods. 7c zákona 

č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. Zadanie obsahuje 

hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN-O, podrobné požiadavky na formu, 

rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie. 

C) ukladá spracovateľovi ÚPN-O vypracovať návrh riešenia ÚPN-O Veľké Bierovce, 

v súlade: 

- s §22 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov,   

- s §12 vyhlášky MŽP SR č. 55 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch(ÚPP) 

a územnoplánovacej dokumentácii (ÚPD), 

- so schváleným Zadaním k ÚPN-O Veľké Bierovce. 
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D) odsúhlasuje, že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Veľké 

Bierovce potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie MDVRR SR 

na spracovanie ÚPD. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

ad.5./ Rôzne 

Nikto z prítomných nemal  podnet/návrh do tohto bodu. 

ad.6./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve.  

Prílohy:  

1. Zmluva so spoločnosťou NASES IČO: 42156424 o poskytovaní kvalifikovaných 

dôveryhodných službách. 

2. Dohoda č. 19/13/010/73 uzatvorenú s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 

30794536 o aplikácii Zákona 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 13.12.2019.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 
 
 
 


