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Zápisnica 

 

z riadneho plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré 

sa konalo dňa 26.03.2020 o 16,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: Mgr. Zuzana Bírešová 

 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 (4. prítomní poslanci). 

Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov P. Baca a L. Vaňka. 

Poslancov OCZ upozornila na podmienky za ktorých budú rokovať a tiež na dĺžku času, ktorý 

majú na prerokovanie programu. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schvaľovanie žiadostí 

4. Schvaľovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie VZN 

6. Správa Hlavnej kontrolórky a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019, 29.02.2020 úprava 

rozpočtu  

7. Aktuálne info o opatreniach súvisiacich z pandémiou covid 19 

8. Rôzne 

9. Záver 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. Program nebol doplnený.  

Hlasovanie o programe: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

Starostka skonštatovala, že program bol schválený. 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 
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Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka 

a v písomne predloženom materiály konštatovala, že: 

Uznesenie č. 93/2019 z 13.12.2019 – splnené - Zmluva so spoločnosťou NASES (Národná 

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

dôveryhodných službách. 

Uznesenie č. 94/2019 z 13.12.2019 – splnené - 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. 

Uznesenie č. 95/2019 z 13.12.2019 – splnené alebo charakteru berie na vedomie -  

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 odporúča 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. 



4 

 

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. 

 

ad. 3./ Schvaľovanie žiadostí 

1. Ing. Troška zo spoločnosti SLOVAK PEOPLE, s.r.o. požiadal sprostredkovane o možnosť 

prezentovať poslancom OCZ štúdiu výstavby. S ohľadom na situáciu a pandemické 

opatrenia  sa zasadnutia OCZ nezúčastnil a tiež neboli predložené včas poslancom OCZ 

materiály na prerokovanie, preto sa jeho žiadosť sa teda odkladá na neurčito. 

2. P. Šulek z obce Opatovce predložil na schválenie OCZ zámer výstavbu 1RD samostatne 

stojaceho a 4RD spojených v jednu súvislú radovú výstavbu. Poslanci s ohľadom na 

podmienky a krátky čas vyhradený na zasadnutie žiadosť odložili na prerokovanie na 

najbližšom plánovanom zasadnutí. 

3. P. Janega z Veľkých Bieroviec požiadal obec o vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

s obcou. Poslanci sa oboznámili s katastrálnymi podkladmi a poverili starostku 

pripraviť proces usporiadania vlastníckych vzťahov. Zároveň zhodnotili potrebu 

širšieho záberu , nakoľko v časti obce, na parcele, ktorej sa žiadosť  dotýka sa 

nachádzajú aj iné nevysporiadané fragmenty parciel. 

4. P. Cingálek z Veľkých Bieroviec požiadal obec o vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

s obcou. Jedná sa o pozemok priradený z dôvodu úpravy a opravy oplotenia pozemku. 

Poslanci sa oboznámili s katastrálnymi podkladmi a poverili starostku pripraviť proces 

usporiadania vlastníckych vzťahov. Zároveň odporučili vysporiadanie v jednom balíku 

s ostatnými žiadateľmi. 

5. P. Galandák z obce Opatovce žiada o prenájom budovy bývalej školy v bližšie 

neurčenom rozsahu a nešpecifikovanom rozsahu záberu pozemku za účelom 

podnikania- výroba nábytku na mieru. 

6. P. Kulichová  z obce Veľké Bierovce opätovne navštívila zasadnutie poslancov OCZ 

a vyjadrila nespokojnosť, ako sa obec vedie, ako sa starostka nestará o blaho občanov 

a tiež, že chodí neskoro do práce. Preto požiadala poslancov, všetkých, aby vyriešili 

tieto jej problémy: 

 pes od Haškovcov behá po ulici, a behá na pozemky p. AK a starostka na jej sťažnosť 

odpísala, že si má pozemky ohradiť. Poslanci sa snažili vysvetliť, že problematika 
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pobehujúcich psov sa zlepšila od minulých rokov, a ako jediné účinné riešenie sa zdá 

osobný dohovor majiteľom psov, čo p. AK uznala.  

 P. AK namietala výrub daní a podrobne opísala kde všade podala podnet na 

prešetrenie. Starostka a poslanci OCZ sa pokúšali vysvetliť, že týmto podaním sa už na 

zastupiteľstve podrobne zaoberali, p. AK protestovala, že to nestačí. 

 P. AK tiež žiadala o riešenie poplatku za hrobové miesto. Bolo jej vysvetlené, že na 

každé miesto od r. 2008 je potrebná nájomná zmluva a za miesto je treba zaplatiť na 

10 rokov, či už je na mieste niekto pochovaný alebo nie. A preto sa doba nájmu počíta 

od uzatvorenia zmluvy a úhrady a nie od dňa uloženia ostatkov. P. AK považuje toto 

vysvetlenie za klamstvo. 

 Ďalej p. AK vysvetľovala problém s  pozemkami, ktoré jej vymerali zle a okradli ju. 

Z vysvetlenia bolo jasné, že sa toto zameranie netýka obce, ale rodiny, prípadne 

susedov a preto bolo p. AK vysvetlené, že vlastnícke práva mimo vlastníctva obce, obec 

nevie a nemôže riešiť. Bol jej navrhnutý postup, obrátiť sa na geodeta, na kataster, 

pripadne na osoby, ktorých sa to týka a ak sa nedohodnú, tak na príslušný súd, ktorý 

vec môže posúdiť a aj rozsúdiť. 

 Ďalším podnetom p. AK bolo, že susedia šípy vo svojej záhrade ostrihali a postrihali na 

10 cm kúsky a keď pôjdu družstevníci, tieto rozvláčia po roli, či sa to smie. Nakoľko 

uplynul 30 min limit, ktorý bol p. AK vyčlenený, bola požiadaná, aby ukončila svoj 

príspevok. Bolo jej tiež vysvetlené, že v záujme ochrany zdravia všetkých prítomných, 

prípadne ďalších osôb, s ktorými sa stretáme v domácnosti a v práci, v obchode 

a v MHD, musí rešpektovať prekrytie úst a nosa a obmedzený čas, ktorý OCZ môže 

zasadať. 

 

Uznesenie č. 01/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) Odkladá prejednanie žiadostí Ing. Trošku zo spoločnosti SLOVAK PEOPLE, s.r.o., p. 

Šuleka z obce Opatovce a p. Glendáka z obce Opatovce na najbližšie zasadanie OCZ 

B) Poveruje starostku obce pripraviť všetky podklady k vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov s obcou p. Janega a p. Cingálka a ostatných dotknutých vlastníkov. 
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ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv a dodatkov 

1. Starostka predkladá poslancom OCZ na vedomie Dodatok k zmluve o dodávke obedov 

uzatvorenej s PD Trenčianska Turná, IČO: 00207284 o poskytovaní stravy seniorom. Dodatkom 

sa mení výška stravného na 4,70€ s DPH. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 02/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na Dodatok k zmluve o dodávke obedov uzatvorenej s PD 

Trenčianska Turná, IČO: 00207284 o poskytovaní stravy seniorom. 

 

2. Starostka predkladá poslancom OCZ na schválenie Zmluvu o poskytovaní audítorských 

služieb s Ing. Silviou Augustínovou, IČO: 421 50 116 pre audit obce za obdobie od 01.01.2019 

do 31.12.2019. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 03/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Silviou 

Augustínovou, IČO: 421 50 116 pre audit obce za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

3. Starostka predkladá poslancom OCZ na vedomie Zmluvu o pripojení odberného 

elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121946242 so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s., IČO: 36361518 o znovu pripojení odberného miesta – KD. 

Uznesenie č. 04/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o pripojení odberného elektrického 

zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121946242 so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s., IČO: 36361518. 

 

4. Starostka predkladá poslancom OCZ na schválenie Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení 

systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. obec 
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po právnom posúdení pripomienkovala Zmluvu, ale  pripomienky neboli zo stranu spoločnosti 

akceptované. Vyjednávacia pozícia obce vrz. OZV je veľmi zlá, nakoľko v tomto biznise je naša 

obec veľmi malým klientom. Vzťah postavený na vete: keď sa vám nepáči, dovidenia, nie je 

korektný, avšak rovnakú pozíciu vo vzťahu k OZV majú aj násobne väčšie obce ako je naša.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 05/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov zo spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. 

 

5. Starostka predkladá poslancom OCZ na schválenie Zmluvu č. 1420068 uzatvorenú 

s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, IČO: 202 08 78 992 kde predmetom zmluvy je 

poskytnutie dotácie v sume 1.400,00€ na zabezpečenie OOPP pre členov DHZO a iné. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 06/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 1420068 uzatvorenú s Dobrovoľnou požiarnou 

ochranou SR, IČO: 202 08 78 992 kde predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 

1.400,00€. 

 

6. Starostka predkladá poslancom OCZ na schválenie: 

A) Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze KO č. 55 0012/11 so spoločnosťou Marius 

Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 kde predmetom zmluvy je navýšenie cien o mieru inflácie. 

Obec zmluvu pripomienkovala a zdôraznila, že posledná zmena ZP nevydržala ani 10 mesiacov 

a žiadala dodržať aspoň 12M lehoty.  

B) Dodatok č. 22 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

C) Dodatok č. 10 ku zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 012 21 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 
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Uznesenie č. 07/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze KO č. 55 0012/11 so spoločnosťou 

Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901. 

B) Dodatok č. 22 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

C) Dodatok č. 10 ku zmluve o vývoze odpadu veľkoobjem. kontajnermi č. 550 012 21 

 

7. Starostka obce predkladá Zmluvu o Zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného 191822-

121515324-VB so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 o zriadení 

vecných bremien na zvyšky zo stĺpov pôvodného elektrického vedenia, nakoľko základy stĺpov 

nebolo možné odstrániť bez značného poškodenia ostatného NHM bezprostredne 

susediaceho s pôvodnými stĺpmi. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 08/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o Zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného 

191822-121515324-VB so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518. 

 

8. Starostka obce predkladá Zmluvu o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní pohrebiska s p. 

M. Bulkom, z obce Veľké Bierovce, ako s osobou spôsobilou poskytovať obci odborný dohľad 

pri prevádzkovaní pohrebiska a to najmä pri výkone činností podľa zákona o pohrebníctve. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 09/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní 

pohrebiska s p. M. Bulkom, z obce Veľké Bierovce.  

 

ad.5./ Schvaľovanie VZN 
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1. Starostka obec v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovením § 15 ods. 7 zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších právnych predpisov predkladá Všeobecne 

záväzné nariadenie obce o ochrannom pásme pohrebiska. VZN bolo zverejnené a neboli 

k nemu doručené žiadne námietky a preto sa schvaľuje vo verzii, ako bolo zverejnené, bez 

ďalších úprav. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 10/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrannom pásme 

pohrebiska. 

 

2. Starostka obec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov predkladá Všeobecne záväzné nariadenie obce 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Bierovce. VZN bolo zverejnené a neboli k nemu 

doručené žiadne námietky a preto sa schvaľuje vo verzii, ako bolo zverejnené, bez ďalších 

úprav. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 11/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Veľké Bierovce. 

 

ad.6./ Správa Hlavnej kontrolórky a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019, 29.02.2020, úprava 

rozpočtu  

 

1.  Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OCZ správu o činnosti za 2. polrok 2019 kde 

boli zaznamenané výsledky kontroly so zameraním na plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, 

dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými  

prostriedkami, predmetom kontroly ďalej bola kontrola pokladničných a iných účtovných 

dokladov, sťažností a tiež kontrola výberu správnych poplatkov. 

Poslanci OCZ zobrali správu na vedomie. 
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Uznesenie č. 12/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o činnosti za 2 polrok 2019. 

 

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

územnej samosprávy čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 tak ako je uvedené v priloženom 

materiály. 

Uznesenie č. 13/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2019. 

 

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

územnej samosprávy čerpanie rozpočtu k 29.02.2020 tak ako je uvedené v priloženom 

materiály a to z dôvodu, že tradičné predkladanie ¼ ročného čerpania asi nebude v časovom 

súlade s poskytnutím aktuálnych informácií, nakoľko nie je možné predpokladať vývoj 

súčasnej pandémie a ďalšieho spôsobu zasadnutia OCZ. Rovnako bolo potrebné prediskutovať 

prepad podielových daní, t.j. predpokladaný pokles mesačného príjmu obce a tiež 

neplánované výdavky.  

Uznesenie č. 14/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 29.02.2020. 

 

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

pravidlách územnej samosprávy rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – ako je uvedené 

v priloženom materiály. Jedná sa o úpravu rozpočtu v zmysle kapitol a to navýšenie výdavkov 

z dôvodu obstarávania OOPP pre zamestnancov OCU vrátane MŠ, OCZ, čistiacich 

a dezinfekčných prípravkov a tiež služieb. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Uznesenie č. 15/2020 z 26.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu ako rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 
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ad.7./ Aktuálne info o opatreniach súvisiacich z pandémiou covid 19 

Starostka a zástupca starostky oboznámili poslancov OCz o záveroch zasadnutí Krízového 

štábu obce, o vykonaných opatreniach v obci v súvislosti s pandémiou a tiež o finančných 

dopadoch na rozpočet obce a to nie len v kontexte neplánovaných nákladov, ale aj v kontexte 

poklesu príjmu obce z podielových daní. Poslanci sa zhodli na tom, že by bolo vhodné vydať 

buď mimoriadne číslo obecných novín alebo informačný tlačený materiál, do každej 

domácnosti, kde by boli základné informácie, nakoľko mnohí občania vo vyššom veku nemajú 

prístup na web, sociálne siete a nechodia sa pozerať na vývesky, keďže je odporúčané 

obmedziť svoj pohyb na minimum.  

 

ad.8./ Rôzne 

1. Starostka podala informáciu o podaní žiadosti o NFP za účelom čiastočného financovania 

nákladov na nový ÚPO. 

2. Riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach a starostka obce predložili predsedovi 

komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona 

č. 357/2004 Z.z. majetkové priznanie. 

3. TVK, a.s. v januári oznámila obci zmenu ceny za odpadové vody. Predpoklad pre rok 2020 je 

opakované zdražovanie nie len v TVK, a.s.  ale aj všeobecne zdražovanie dodávaných tovarov 

a služieb. 

4. Riaditeľka MŠ zverejnila podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie. Jeho konanie, 

alebo odklad a spôsob prijímania bude v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ. 

5. Starostka poslancom oznámila, že zrušila všetky predbežné objednávky a aktivity 

k organizovaniu podujatia Dni obce pôvodne plánované na 05.09.2020. Nedá sa predpokladať 

aký bude vývoj pandemickej  situácie. 

 

ad.9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve.  
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Prílohy:  

1. Dodatok k zmluve o dodávke obedov uzatvorenej s PD Trenčianska Turná, IČO: 

00207284  

2. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Silviou Augustínovou, IČO: 421 50 116 

3. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej 

sústavy č. 121946242 so Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36361518. 

4. Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov zo spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. 

5. Zmluva č. 1420068 uzatvorenú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, IČO: 202 08 

78 992  

6. Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze KO č. 55 0012/11 so spoločnosťou 

Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901. 

7. Dodatok č. 22 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

8. Dodatok č. 10 ku zmluve o vývoze odpadu veľkoobjem. kontajnermi č. 550 012 21 

9. Zmluva o Zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného 191822-121515324-VB so 

spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518. 

10. Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní pohrebiska s p. M. Bulkom, z obce 

Veľké Bierovce. 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrannom pásme pohrebiska. 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké 

Bierovce. 

13. správu HK o činnosti za 2 polrok 2019. 

14. čerpanie rozpočtu k 31.12.2019. 

15. čerpanie rozpočtu k 29.02.2020. 

16. rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 27.03.2020                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

L. Vanko          ............................. 


