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Zápisnica 

 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa 

konalo dňa 10.07.2020 o 15,00 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, zúčastnených na zasadnutí OcZ mimo plánu. Na  

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

Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslankyňu  Zuzanu Bírešovú 

a poslanca Lukáša Vanka. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie obstarania obecného majetku 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. Do programu nebola navrhnutá zmena. 

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: 
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Uznesenie č. 24/2020 z 25.06.2020 – splnené - charakteru berie na vedomie - čerpanie 

rozpočtu k 31.05.2020  

Uznesenie č. 25/2020 z 25.06.2020 – splnené - charakteru berie na vedomie - stanovisko HK 

k predloženému návrhu úpravy rozpočtu 2020 a splnené - úprava rozpočtu 2020 

Uznesenie č. 26/2020 z 25.06.2020 – splnené – schválený Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad a v plnení - použitie prebytku hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 25.265,65 € a splnené – účelovo viazané FP na osobitnom účte 

pre účel „Rozdelenie a použitie RF“ 

Uznesenie č. 27/2020 z 25.06.2020 – splnené - prijíma indikatívnu ponuku, splnené – 

charakteru berie na vedomie - stanovisko HK k obnove KTK vo VUB, a.s. a splnené - obnova 

KTK vo VUB, a.s. za podmienok uvedených v Dodatku č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere 

č. 705/2018/UZ a splnené – podpísaný Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 

705/2018/UZ uzatvorený so  Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B.  

 

ad. 3./ Prerokovanie obstarania obecného majetku 

Dôvodom zvolania poslancov OCZ na zasadnutie mimo plánu je skutočnosť, že nie je možné 

udržiavať verejné priestranstvá kosením, nakoľko sa definitívne pokazila kosa na obecnej 

traktorovej kosačke. Následne bol na kontrole v príslušnom servise, kde bolo konštatované, 

že tento konkrétny model má pomerne nízky výkon motora, voči kosiacemu zariadeniu. 

Navrhovaný model, ktorý obec obstaráva formou prieskumu trhu a získaním cenových ponúk 

má adekvátny pomer výkonu motora a kosenia. Poslanci si porovnali predložené ponuky  

a zvážili mimo ceny aj možnosť obstarania príslušenstva a tiež dobu a kvalitu poskytovaného 

záručného a pozáručného servisu, náklady na prevádzku, údržbu a prípadné obstaranie 

náhradných dielov. 

Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o cenovej ponuke „Traktorová kosačka 4893M“  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 



4 

 

Uznesenie č. 28/2020 z 10.07.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) ponuku č. 3 - „Traktorová kosačka 4893M“ 

B) Kúpnu zmluvu č. KZ 202014/TO/IS so spoločnosťou Agroservis západ, s.r.o., IČO: 

46 153 551, kde predmetom zmluvy je obstaranie Traktorovej kosačky 4893M“ 

ad.4./ Rôzne 

Starostka vyzvala prítomných, k vyjadreniu sa v bode rôzne. K tomuto bodu sa nikto neprihlásil 

do diskusie. 

ad.5./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve mimo plánu.  

Prílohy:  

1. Kúpna zmluva č. KZ 202014/TO/IS so spoločnosťou Agroservis západ, s.r.o., 

 IČO: 46 153 551 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 13.07.2020                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

Z. Bírešová                  ............................. 

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


