ZÁPISNICA z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Bierovciach
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Počet listov : 11
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Zápisnica

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo dňa 10.09.2020 o 16,00 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 a zúčastnených na zasadnutí OcZ. Na základe prítomnosti poslancov skonštatovala
uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci). Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila
poslanca Romana Kadáka a poslanca Petra Baca.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadostí
4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov
5. Rozpočet
6. Správa Hlavnej kontrolórky
7. Rôzne
8. Záver
Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. Do programu bola navrhnutá zmena:
Bod 7. – materiály MŠ, predkladá riaditeľka MŠ
Hlasovanie o doplnení programu o bod „materiály MŠ“:
HLASOVANIE
ZA
Počet hlasov
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie žiadostí
Prerokovanie zmlúv a dodatkov
Rozpočet
Správa Hlavnej kontrolórky
Materiály MŠ
Rôzne
Záver
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

Starostka skonštatovala, že doplnený program bol schválený.
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ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka a v písomne predloženom
materiály konštatovala, že:
Uznesenie č. 28/2020 z 10.06.2020 – splnené – obstaranie HNM – výber ponuky na obstaranie traktorovej
kosačky v zmysle schválenej ponuky a splnené - 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. 3./ Prerokovanie žiadostí
1. Žiadateľ Ing. Ivan Koložváry - predseda predstavenstva DNV ENERGO, a.s. požiadal poslancov OCZ
o vypočutie vo veci pripojenia priemyselného parku v Trenčianskych Stankovciach na verejný vodovod,
jeho kapacitné rozšírenie a pripojenie na plynovod. Žiadateľ dostal priestor na vysvetlenie zámeru,
spomenul svoju profesijnú históriu a objasnil samotný zámer vybudovania priemyselného parku.
Poslanci žiadateľovi položili niekoľko otázok a následne pristúpili k posúdeniu žiadosti, ktorej
predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na CKN 460/13 a 460/14 druh orná pôda na regulatív
plochy určené na pre priemysle a výrobu.
Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu:
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
0

ZDRŽAL SA
0

PROTI
5

Uznesenie č. 29/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na CKN 460/13
a 460/14 druh orná pôda na regulatív - plochy určené pre priemysel a výrobu. Dôvodom zamietnutia je
skutočnosť, že poslanci OCZ nesúhlasia a nepodporia ďalší záber poľnohospodárskej pôdy a považujú za areál
dostatočne veľký na realizovanie zámeru žiadateľa, nakoľko predmetné parcely sú okrajovou časťou areálu
a nie sú prekážkou ani k prístupu ani k zachovania pôvodného zámeru ich využitia. Mimo iné vedie medzi
uvedenými parcelami prirodzená prírodná prekážka – vodný tok.
2.

Žiadateľ Ing. Miroslav Laurinec zo spoločnosti IC Holding, s.r.o. požiadal poslancov OCZ o prerokovanie
žiadosti, ktorej predmetom je výstavba nájomných bytov v našej obci. V krátkej prezentácii a následnej
diskusii boli objasnené parametre plánovanej výstavby a tiež možnosti obce a finančný plán k tomuto
typu výstavby. Poslanci pre krátkosť času, ktorý bol vyhradený pre túto žiadosť požiadali starostku, aby
zabezpečila v súčinnosti so žiadateľom alebo osobami ním poverenými ďalšie materiály k prerokovaniu
možnosti výstavby nájomných bytov.
Uznesenie č. 30/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k príprave ďalšieho materiálu k prerokovaniu možnosti
výstavby nájomných bytov v obci.
3.

Žiadateľ M. Zvěřina, predseda predstavenstva o.z. VaZS Inovec požiadal obec o prenájom budovy
a areálu bývalej ZŠ za účelom vytvorenia garážových priestorov pre motorovú techniku, ktorou o.z.
disponuje. Nakoľko sa jedná o tzv. nakladanie s obecným majetkom, táto žiadosť bola postúpená na
posúdenie poslancom OCZ a títo sa ňou riadne zaoberali. Žiadateľ poslancom OCZ odkomunikoval počet
a druh tejto techniky a zodpovedal im na otázky zásahu do budovy. Nakoľko rozsah zásahu vo forme
stavebných úprav bol žiadateľom popisovaný ako zásadný – jednalo sa o zbúranie celej jednej stany
a vytvorenie garážových priestorov. Žiadateľ bol starostkou obce oboznámený so skutočnosťou, že
priame prenájmy obec nerealizuje, prenájmy rieši v súlade s platnou legislatívou a to formou verejného
oznámenia zámeru prenajať NM alebo súbor NM obce. Poslanci po diskusii pristúpili k hlasovaniu
o zámere prenajať budovu a areál bývalej ZŠ.
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HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
0

ZDRŽAL SA
0

PROTI
5

Uznesenie č. 31/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta zámere prenajať budovu a areál bývalej ZŠ a odporúča starostke zamietnuť
žiadosť žiadateľa M. Zvěřina, predsedu predstavenstva o.z. VaZS Inovec o prenájom budovy a areálu bývalej
ZŠ za účelom vytvorenia garážových priestorov pre motorovú techniku a to na základe nesúhlasu OCZ,
s účelom plánovaného využitia budovy bývalej ZŠ uvedeným v žiadosti a so stavebnými úpravami
navrhovanými žiadateľom.
4.

Žiadateľ PharmDr. Július Kiss-Tóth požiadal poslancov OCZ o posúdenie jeho žiadosti a o súhlas obce
s chovom primátov. Žiadateľ, ako konateľ o.z. Zvieratká pre deti bol obcou vyzvaný k doplneniu svojej
žiadosti, kde uviedol, že v r. 2020 chová 4 dospelých jedincov, 4 nedospelých jedincov a predpokladaný
prírastok je 2-4 jedince. Poslanci OCZ posúdili súlad s platným VZN o územných podmienkach pre chov
a držanie zvierat v obci a prediskutovali podmienky chovu, druh a náročnosť chovu, a to na základe
informácií z bežne dostupných zdrojov. Následne poslanci skonštatovali, žiadateľ nespĺňa podmienky
s platným VZN o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci a následne o schválení chovu
hlasovali.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
0

ZDRŽAL SA
0

PROTI
5

Uznesenie č. 32/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadateľovi PharmDr. Júliusovi Kiss-Tóthovi chov primátov v plnom rozsahu,
ako je uvedené v žiadosti a jej doplnení a ukladá starostke obce vydať nesúhlas obce s chovom primátov. OCZ
ukladá starostke stanovisko k chovu písomne komunikovať zároveň aj so zdôvodnením.

5.

P. N. Jančová žiada požiadala obec o prenájom priestorov v KD za účelom prevádzkovania kaviarenskej
činnosti vrátane predaja cukrárenských výrobkov a zmrzliny. Nakoľko sa jedná o tzv. nakladanie
s obecným majetkom, táto žiadosť bola postúpená na posúdenie poslancom OCZ a títo sa ňou riadne
zaoberali. Poslanci OCZ požiadali starostku, aby pripravila podklady k oznámeniu zámeru prenájmu
priestorov uvedených v žiadosti, nakoľko táto žiadosť sa im javila ako opodstatnená a tieto priestory by
mohli byť obcou ponúknuté k prenajatiu. Starostka poslancom ihneď predložila pripravený materiál –
podmienky nájmu.
Prenájom priestoru v KD
Obec Veľké Bierovce ponúka na prenájom priestory v Kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach, p.č. 21
za účelom podnikania – pohostinstvo, bar, kaviareň, vináreň a pod.
Žiadosť o prenájom dole špecifikovaných priestorov je možné doručiť najneskôr do 31.10.2020:





osobne, na podateľňu Obecného úradu
poštou, na adresu 913 11 Veľké Bierovce 24
mailom, info@velkebierovce.sk
do elektronickej schránky obce

predmetom prenájmu sú:




reštauračná miestnosť o celkovej výmere 58 m2
sklad o výmere 6 m2
samostatné WC o výmere 2 m2
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 vonkajšiu terasa o výmere 38,20 m2
 vonkajšie murované WC o výmere 15 m2
Predmet prenájmu je zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Veľké Bierovce na LV č. 1 CKN 1/1 a 1/3. Cena nájmu je
3,00€/m2. Obec Veľké Bierovce ponúka na prenájom priestory v Kultúrnom dome vo Veľkých
Bierovciach,
p.č.
21
za
účelom
podnikania.
Všetky
info
sú
uvedené
na
https://www.velkebierovce.sk/obecny-urad/uradna-tabula/
Poslanci prediskutovali rozsah nájmu, podmienky nájmu a cenu nájmu a o materiály – nájom
nebytových priestor vo vlastníctve obce – hlasovali.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 33/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájom nebytových priestor vo vlastníctve obce v KD a poveruje starostku
obce k uskutočneniu všetkých náležitostí súvisiacich s úspešným výberom nájomníka v súlade s platnou
legislatívou a vnútornými predpismi obce.
6.

Žiadosti p. J. Dohňanského, p. D. Meravého a p. J. Sabatku starostka navrhla prerokovať spolu, nakoľko
majú spoločný predmet – žiadosť o odkúpenie časti parcely 532/5 vo vlastníctve obce. Jedná sa
o prístupovú komunikáciu za domami, dvormi žiadateľov. Poslanci za zaoberali jednotlivo každou
žiadosťou a následne porovnali prílohy časti žiadateľov, v ktorých sú vyznačené rozsahy záujmových
úsekov týchto parciel. Nakoľko by v prípade súhlasu obce vznikli nerovnosti – zuby v parcele vytyčujúcej
miestnu komunikáciu, navrhli zvolať všetkých vlastníkov susedných parciel, a hľadať riešenie, ktoré by
vyhovovalo žiadateľom, aj obci a ostatným susedom.

Uznesenie č. 34/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce k zorganizovaniu stretnutia žiadateľov a dotknutých
účastníkov – susediacich s parcelou 532/5 a k hľadaniu spoločného riešenia pri odkupe častí týchto parciel.
V prípade, že dôjde k dohode, poverujú starostku k zabezpečeniu návrhu GP a súvisiacich materiálov
k prerokovaniu OCZ.
7.

Spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. žiada obec v súvislosti s tvorbou nového ÚPO o zmenu,
ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na EKN 322 druh orná pôda na regulatív - plochy
určené pre priemysel a výrobu. Poslanci o takejto možnosti diskutovali a zvažovali dopad na kvalitu
bývania a celkového komfortu žitia v tesnej blízkosti priemyselného parku. Následne hlasovali.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
0

ZDRŽAL SA
0

PROTI
5

Uznesenie č. 35/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na EKN 322
druh orná pôda na regulatív - plochy určené pre priemysel a výrobu. Dôvodom zamietnutia je skutočnosť, že
poslanci OCZ nesúhlasia a nepodporia ďalší záber poľnohospodárskej pôdy za účelom rozšírenia plôch
určených pre priemysel a výrobu. Dôvodom je zachovanie kvality pokojného bývania v intraviláne obce.

8.

P. R. Šebáň žiada obec v súvislosti s tvorbou nového ÚPO o zmenu, ktorej predmetom bolo zmeniť
v novom ÚPO regulatív na CKN 303/3 a 299 regulatív - plochy určené pre priemysel a výrobu a plochy
verejnej zelene na plochy rodinných domov. Poslanci o takejto možnosti diskutovali a zvažovali dopad
na kvalitu bývania a celkového komfortu žitia v tesnej blízkosti výroby. Poslanci posúdili túto žiadosť
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z hľadiska komplexného riešenia a konštatovali, že v zhode s návrhom zhotoviteľa UPO, ktorého jednou
z úloh je zjednotiť existujúce plochy jednotlivých regulatívov. Následne hlasovali.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 36/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť, ktorej predmetom bolo zmeniť v novom ÚPO regulatív na CKN 303/3
a 299 plochy určené pre priemysel a výrobu a plochy verejnej zelene na plochy rodinných domov. Dôvodom
schválenia je zjednotiť a spojiť existujúce plochy jednotlivých regulatívov.
9.

Starostka predložila poslancom list p. M. Mondoka z 18.08.2020, pôvodnú žiadosť občanov zo slepej
uličky, aj stanovisko obce k nej. Všetci poslanci konštatovali, že nie potrebná ďalšia obhliadka, všetkým
je stav cesty dobre známy a diskutovali o možných variantoch, ako by mohla byť realizovaná oprava,
zaoberali sa aj návrhom, že si obyvatelia niektoré úseky už v minulosti upravili a to najmä tí, ktorí si
stavali nové domy, alebo vykonávali rôzne rekonštrukcie a tiež tí, ktorí sa pripájali na niektoré inžinierske
siete, najviac na kanalizáciu. Žiadny z týchto obyvateľov, ktorý si mimo svojho pozemku upravoval vjazd
v minulosti ani teraz nemal problémy s dohodou s obcou, pripadne s povolením takéto úpravy vykonať.
V každom prípade boli dohodnuté podmienky a rozsah úprav. Obec – starostka aj poslanci sú si dobre
vedomí stavom ciest a chodníkov v celej obci a detailne poznajú najhoršie úseky. Preto bolo aj
uznesenie č. 43/2019, v ktorom o.i. OCZ schválilo opravy ciest a chodníkov. Celý problém je vo
finančnom krytí. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na tieto investície. Zároveň bolo
konštatované, že to nie je problém len v našej obci ale celkovo na Slovensku, na takéto opravy nie sú ani
v štátnom rozpočte finančné prostriedky, a ani nie sú výzvy, na čerpanie EU fondov na opravu miestnych
komunikácií.

10. P. A.K. opätovne navštívila zasadnutie poslancov OCZ a vyjadrila nespokojnosť, ako sa obec vedie, ako
sa starostka nestará o občanov. Starostka sa snažila vysvetliť, že jej cieľom nie je hnevať ľudí, že nemusí
kričať, že svoju prácu vníma ako službu ľuďom. Že je zbytočné robiť si zo starostky nepriateľa, že ako aj
iným občanom, rada spraví, čo treba aj pre pani A.K. aj bez kriku a nadávania. P. A.K. oznámila, že je
stará a kričať bude, koľko bude chcieť a starostka je nebude hovoriť nič. Preto sa A.K. obrátila na
poslancov, a všetkých požiadala, aby vyriešili tieto jej problémy, o ktorých pravidelne informuje:
otravuje ju pes od susedov, výrub daní a poplatkov nie je správny, ale dane jej kontrolovala
zamestnankyňa OÚ v obci Trenčianska Turná a konštatovala, že sú vypočítané správne, ďalej žiadala
o riešenie poplatku za hrobové miesto, označila starostku a referentky za klamárky, ďalej vysvetľovala
problém s pozemkami, ktoré jej v minulosti pri dedičskom konaní vymerali zle a okradli ju a záverečným
podnetom p. A.K. bolo, že má problémy so spolunažívaním so susedmi.
Poslanci OCZ a starostka pani A.K. vysvetlili, že tieto všetky jej požiadavky riadne prebrali, aj za jej
prítomnosti, že bola v každom z bodov aj na ostatnom zasadnutí aj na tých predchádzajúcich riadne
vypočutá, jej vyjadrenia boli zaznamenané, boli jej vysvetlené bod po bode a že opakovane, na každom
zasadnutí nie je možné preberať tie isté jej pripomienky a požiadavky.

ad.4./ Prerokovanie zmlúv a dodatkov
1.

Starostka obce predložila poslancom OCZ Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o dopravnom
zabezpečení evakuácie, ako dokument, ktorý je súčasťou CO agendy. Zmluva je uzatvorená so
spoločnosťou DALITRANS, s.r.o., IČO: 36298883, kde predmetom zmluvy je zabezpečenie evakuácie
obyvateľov obce Veľké Bierovce a to formou autobusovej dopravy.
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HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 37/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o dopravnom zabezpečení evakuácie so
spoločnosťou DALITRANS, s.r.o., IČO: 36298883.

2.

Starostka obce predložila poslancom OCZ Zmluvu o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.
2020/1008/7421 so spornosťou INTA, s.r.o., IČO: 34129863. Predmetom zmluvy je dodávka a odber
odpadov: jedlé tuky a oleje a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zo školskej jedálne
pri Materskej škole vo Veľkých Bierovciach.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 38/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2020/1008/7421 so
spornosťou INTA, s.r.o., IČO: 34129863
3.

Starostka obce predložila poslancom OCZ Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať
digitálny archivačný systém zosnulých so spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o., IČO: 36746045, kde
predmetom zmluvy je cenník služieb za poskytované licenčne a sw služby a rozšírenie predmetu služby
o archiváciu dokumentácie vykopaných hrobov.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 39/2020 z 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny
archivačný systém zosnulých so spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o., IČO: 36746045.

Zasadnutie OCZ bolo po tomto bode prerušené a bolo dohodnuté, že pokračovať v rokovaní bude OCZ dňa
21.09.2020 o 17,00 hod. Dôvodom prerušenia bola neskorá večerná hodina a iné pracovné povinnosti
poslancov, ktorí pracujú v nočnej smene. Pracovný program nebol dorokovaný, z dôvodu, že na tomto
zasadnutí sme mali viac žiadateľov, ktorí predkladali svoje žiadosti osobne a dostali priestor na vyjadrenie.
Pokračovanie rokovania Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka obce dňa
21.09.2020 o 17,00 hod. Na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní
poslanci). Dopísaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice ponechala poslanca Romana Kadáka
a poslanca Petra Baca.

ad.5./ Rozpočet
1. Starostka obce predložila poslancom OCZ informáciu o tom, že obec môže prijať Návratnú finančnú
výpomoc od MF SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 za nasledujúcich podmienok:
 Výška priznanej výpomoci 13.886,00 eur určená ministerstvom financií
 Úrok 0,00% p.a.
 Čerpanie do 31.12.2020
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Začiatok splácania 2024 po dobu 4 rokov v rovnomerných splátkach 3.471,00€ ročne
s poslednou upravenou splátkou v sume 3.473,00€; bez zabezpečenia
 Za účelom kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
HK k pôžičke písomne predložila kladné stanovisko a poslanci sa vyjadrili k podmienkam, ktoré sú
uvedené v zmluve.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 40/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje žiadosť o Návratnú finančnú výpomoc od MF SR vo výške 13 886 eur
B) berie na vedomie stanovisko HK k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci od MF SR
C) schvaľuje Zmluvu o Návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR, IČO: 00151742
2.
3.
4.

Starostka obce predložila poslancom OCZ čerpanie rozpočtu 06, 07, 08/2020 a pripomenula, že toto sa
zverejňuje na obecnej stránke na mesačnej báze.
Starostka obce predložila poslancom OCZ informáciu o tom, že žiadosť o odpustenie časti nákladov na
odvody do SP bola schválená a pre obec to predstavuje jednorazový príjem vo výške 2.699,64€.
Starostka obce predložila poslancom OCZ informáciu o tom, že žiadosť o FP na udržanie pracovných
miest bola tak isto uznaná a pre obec to predstavuje príjem vo výške 11.659,16€. Jedná sa o príspevok
na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránenia ich následkov.

Uznesenie č. 41/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
A) čerpanie rozpočtu 06, 07, 08/2020
B) jednorazový príjem vo výške 2.699,00€ zo Sociálnej poisťovne
C) príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránenia ich následkov vo výške
11.669,16€
5.

Starostka obce predložila poslancom OCZ rozpočtové opatrenie č. 2/2020, v ktorom sa upravujú výdavky
– COVID, protipandemické opatrenia, kosačka a mzdy s odvodmi. Všetky úpravy sú v rámci kapitol a ich
započítaním ostáva rozpočet ako mierne prebytkový. Rozpočtové opatrenie bolo riadne zverejnené.
Starostka zároveň predložila poslancom OCZ stanovisko HK Obce Veľké Bierovce na vykonanie RO
2/2020 a odporúča toto RO schváliť.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 42/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 bez výhrad tak, ako bolo zverejnené.
6.

Starostka obce predložila poslancom OCZ informáciu o tom, že z Výrokov rozhodnutí OÚ v Trenčíne,
odboru starostlivosti o ŽP na výrub drevín k rekonštrukcii líniovej stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná
– Mníchova Lehota“ bude SR plniť voči obci vo veci náhradnej výsadby finančne, nie výkonom výsadby
a to v sume 87.637,28€ v prospech obce.
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Uznesenie č. 43/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu neplánovanom príjme v sume 87.637,28€.
7.

Starostka obce predložila poslancom OCZ správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019 pre štatutárny orgán
a obecné zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 08.07.2020. V správe nie sú vyznačené žiadne
závady, porušenia zákona ani porušenia iných právnych predpisov.

Uznesenie č. 44/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu
k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 08.07.2020.
8.

Starostka obce požiadala poslancov o uvoľnenie FP z RF vo výške 5000,00€ na dofinancovanie
rekonštrukcie zadnej triedy a brány, dvora v MŠ. Uznesením č. 26/2020 z 25.06.2020 Obecné
zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie RF vo výške 25.265,65 € nasledovne:
A) Splátka úveru 15.000,-€
B) Rekonštrukcia MŠ (zadná trieda – elektrorozvody, svietidlá a príslušenstvo, stierky, maľovanie,
stavebné úpravy a dvor) -5.000,-€
Nakoľko výska splátky úveru bola 14.500,00€ a nerozdelený zostatok RF 5.765,65€, je možné toto
dofinancovanie MŠ v požadovanej výške schváliť. Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné vykonať všetky
práce, ktoré boli spomenuté a pristúpili k hlasovaniu.
HLASOVANIE
Počet hlasov

ZA
5

ZDRŽAL SA
0

PROTI
0

Uznesenie č. 45/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie RF vo výške 5.000,00€ na dofinancovanie rekonštrukcie zadnej triedy
– elektrorozvody, svietidlá a príslušenstvo, stierky, maľovanie, stavebné úpravy a úpravu dvora, brány.
ad.6./ Správa Hlavnej kontrolórky
1. Starostka obce predložila v zastúpení Správu o činnosti HK obce za 1. polrok, prečítala ju v plnom znení
a poslanci OCZ ju zobrali na vedomie bez ďalšej rozpravy.
Uznesenie č. 46/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti HK obce za 1. polrok 2020.
2.

Starostka obce predložila v zastúpení Správu o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za 1. štvrťrok
2020 od HK obce, prečítala ju v plnom znení a poslanci OCZ ju zobrali na vedomie bez ďalšej rozpravy.

Uznesenie č. 47/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za 1. štvrťrok 2020.

ad.7 ad./ Materiály MŠ
Riaditeľka MŠ predložila návrhy dokumentov, ktoré schvaľuje pedagogická rada, školská rada alebo rodičia.
Poslanci po preštudovaní predložených dokumentov konštatovali, že nemajú k predloženému materiálu žiadne
pozmeňujúce návrhy.
Jedná sa o:
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Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ
Školský vzdelávací program
Školský poriadok
Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský rok
2019/2020
Riaditeľka MŠ písomne oznámila poslancom, že do MŠ nastúpilo 34 detí, všetky na riadnu školskú dochádzku
z toho 9 predškolákov. Usporiadanie MŠ bude ako v minulosti, na 2 triedy, „malá“ – zabezpečujúca adaptáciu
detí a „veľká“ – zabezpečujúca predškolskú výchovu a prípravu na školu. Triedne učiteľky budú p. Kubalošová a p.
Kováčová.
K personálnym otázkam v MŠ starostka konštatovala, že šk.rok 2020/2021 bude v nezmenenom personálnom
zložení.
Uznesenie č. 48/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený materiál:






Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ
Školský vzdelávací program
Školský poriadok
Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský
rok 2019/2020
bez výhrad.

ad.8./ Rôzne
Starostka vyzvala prítomných, k vyjadreniu sa v bode rôzne.
Poslanci rozdiskutovali celkovú situáciu v súvislosti z covid pandémiou, dopady na život v obci. Opätovne sa riešili
odpady – stojiská, v médiách avizované váženie nádob, likvidácia nadrozmerného KO zo zberného miesta
v bývalom majeri, likvidácia čiernych skládok a iné.
Poslanci hovorili o vyúčtovaní voči rodičom, o chybových a oneskorených platbách od rodičov. Starostka
informovala poslancov, že na základe toho, že v MŠ končil ŠR 31/8, nemohlo sa robiť vyúčtovanie skôr. Aj keď
chápe rodičov, ktorí nemal od apríla deti v škôlke. Následne v priebehu 1. septembrového týždňa boli preplatky
vrátené na účty rodičov aj bez potreby o toto žiadať. Obec ako zriaďovateľ sa riadil riadne schváleným školským
poriadkom bod 10, pís. C.
Ďalej starostka informovala poslancov, že sa zúčastnila „Konferencie spolupráce miest a obcí v pohraničí
a naprieč hranicami ČR-SR“ na pozvanie Ekonomicko – správnej fakulty Masarykovej univerzity. Výsledkom tejto
pracovnej cesty je budúca spolupráca našej obce s obcou Tvarožná Lhota a to pri budovaní cyklotrás, ihrísk
a športovísk prípadne iných projektov, ktoré bude možné zaradiť do Výzvy cezhraničnej spolupráce. Náklady na
túto pracovnú cestu pre obec neboli žiadne.
Uznesenie č. 49/2020 z 21.09.2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k vykonaniu všetkých aktivít, ktoré budú smerovať k úspešnému
čerpaniu FP z výziev orientovaných na cezhraničnú spoluprácu.
Poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti PROFI NETWORK, ktorá zastupuje spoločnosť Slovak TELEKOM, ktorej
obsahom je vybudovanie optickej siete v našej obci. Podrobne sa zvažovali všetky výhody aj nevýhody takéhoto
vybudovania sietí a možností obce sa zapojiť do vyjednania podmienok, za ktorých sa bude stavba realizovať:
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K stavbe prebehne len územné konania a nie je potrebné stavebné konanie ani kolaudácia stavby a obec
nebude mať s objednávateľom ani zhotoviteľom zmluvy, čo výrazne obmedzuje obec vo vyjadrovaní sa
ku konaniam;
Výhodou je, že internet v obci bude dostupný v každej domácnosti, so stavbou obec nebude mať náklady
a nehnuteľnosti sa zhodnotia o ďalšiu vybudovanú prípojku; prípojky k domom, kde občania nemajú
záujem sa pripojiť sa aj tak vybudujú po hranicu pozemku;
Nevýhodou je, že obec bude opätovne rozkopaná. Poslanci prešli jednotlivé dotknuté úseky a dohodli,
že starostka sa vynaložia maximálne úsilie na to, aby sa dotknuté časti vrátili do pôvodného stavu a to
nie len cesty ale aj chodníky a ostatné plochy.

Starostka poslancov informovala o priebehu rokovania na SAD Trenčín. V súčinnosti s p. riaditeľkou ŽS Jána
Lipského a starostom obce Trenčianske Stankovce požiadali o pridanie spoja pre školákov, nakoľko v intervale
medzi 12,00 a 14,00 nebol žiadny spoj pre návrat školákov do obce. Situácia ako sa deti často pešo vracajú domov
je všetkým známa. Rovnako starostka na tomto stretnutí odmietla rušenie spojov z dôvodu ekonomickej
optimalizácie prevádzky sad a dostala prísľub, že ak budú niektoré spoje zrušené, budú nahradené inou linkou
v približne rovnakom čase. O zmenách bude SAD obec informovať a následne obec zverejní a spropaguje tieto
zmeny medzi cestujúcou verejnosťou.

ad.9./ Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve mimo plánu.
Prílohy:
1. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dopravnom zabezpečení evakuácie so spoločnosťou DALITRANS,
s.r.o.
2. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2020/1008/7421 so spornosťou INTA, s.r.o.
3. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých so
spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o
4. stanovisko HK k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci od MF SR
5. Zmluva o Návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR
6. čerpanie rozpočtu 06, 07, 08/2020
7. stanovisko HK Obce Veľké Bierovce k RO 2/2020
8. rozpočtové opatrenie č. 2/2020
9. správa nezávislého audítora
10. Správa o činnosti HK obce za 1. polrok 2020.
11. Správa o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za 1. štvrťrok 2020.
12. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ
13. Školský vzdelávací program
14. Školský poriadok
15. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach
16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský rok
2019/2020
Vo Veľkých Bierovciach, 13.10.2020

Silvia Masárová, starostka

Overovatelia zápisnice:
R. Kadák
.............................
P. Baco
.............................
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