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Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo 

dňa 27.05.2021 o 16,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny  

 

 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 Petra Baca a poslanca Romana Kadáka. 

 

Zasadanie OCZ bolo zvolané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, odst. 4, písmn. „a“ a v súlade 

s §4 bod 2) pís. „c“ Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia 

COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), 

y) a z) zákona niektoré opatrenia pri ohrození verejného zdravia ako zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo 

plánu. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Územný plán obce – vyhodnotenie stanovísk  

6. Audítorská správa r. 2020  

7. Prerokovanie investičných akcií 

8. Schvaľovanie použitia prebytku 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

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

– vypustenie bodu 6. Audítorská správa r. 2020 a to z dôvodu, že táto nebola predložená – tento bod bude 

zaradený po doručení výroku na obec 

– vypustenie bodu 7. Prerokovanie investičných akcií – tento bod bude zaradený po kompletizácii všetkých 

potrebných podkladov a cenových odhadov 

– vypustenie bodu 8. Schvaľovanie použitia prebytku - tento bod bude zaradený po prerokovaní plánu 

investičných akcií 

 

doplnenie bodov:  

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra (kontrolórky) obce – zaradiť ako bod 6. 

Pôvodné body  9., 10. sa presúvajú v nezmenenom poradí ako bod 7. a 8. 

 



3 

 

Hlasovanie o programe: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Územný plán obce – vyhodnotenie stanovísk  

6. Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra (kontrolórky) obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 26/2021 z 27.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Územný plán obce – vyhodnotenie stanovísk  

6. Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra (kontrolórky) obce 

7. Rôzne 

Záver 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OcZ vykonala starostka a v písomne predloženom materiály 

konštatovala, že: 

Uznesenie č. 12/2021 z 22.04.2021 – splnené – schválenie programu 

Uznesenie č. 13/2021 z 22.04.2021 – charakteru berie na vedomie - Dodatok k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, so spoločnosťou Slovak Telekom 

Uznesenie č. 14/2021 z 22.04.2021 – charakteru berie na vedomie - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve so 

spoločnosťou TOP SERVIS IT  

Uznesenie č. 15/2021 z 22.04.2021 – splnené - Zmluva o dielo č. EV-01/2021 so spoločnosťou Ekoplán 

Uznesenie č. 16/2021 z 22.04.2021 – splnené – schválená cena za 1m2 pre predaj pozemkov z projektu 

„Ohrady“. 

Uznesenie č. 17/2021 z 22.04.2021 – splnené - spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou 

súťažou; podmienky obchodnej verejnej súťaže; zriadenie komisie, ktorej úlohou je vyhodnotiť vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž   

Uznesenie č. 18/2021 z 22.04.2021 – charakteru berie na vedomie - stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu za rok 2020; - splnené - schválenie Záverečného účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad 

Uznesenie č. 19/2021 z 22.04.2021- charakteru - berie na vedomie - stanovisko hlavnej kontrolórky k RO č. 

1/2021; splnené - úprava rozpočtu RO č. 1/2021 

Uznesenie č. 20/2021 z 22.04.2021 – splnené - čerpanie rozpočtu k 28.02.2020. 

Uznesenie č. 21/2021 z 22.04.2021 – splnené - podanie žiadosti o NF z projektu z envirofondu z Programu 

rozvoja dediny s názvom „Revitalizácia areálu MŠ“. 

Uznesenie č. 22/2021 z 22.04.2021 – v plnení - schválenie návrhu podania žiadosti o NFP z Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na projekty 

z kapitoly 4.3.1  Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Poverenie 

starostky pripraviť potrebné doklady a podklady pre podanie žiadosti a žiadosť podať a schvalenie 

spoluúčasti 5% na projekt z výzvy 
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Uznesenie č. 23/2021 z 22.04.2021 – v plnení - príprava všetkých podkladov za účelom podania žiadosti o 

NFP zo zduženia MAS Inovec na výmenu okien na DS a zastávky pri obecnom úrade.  

Uznesenie č. 24/2021 z 22.04.2021 - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k pripraveniu všetkých 

podkladov za účelom podania oboch žiadosti  

Uznesenie č. 25/2021 z 22.04.2021 – splnené - Smernica pre základné podmienky a postupy na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu, teleprácu alebo 

prácu z domu. 

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

K termínu konania zasadnutie OCZ mimo plánu obec neeviduje žiadosti k prerokovaniu poslancami OCZ. 

 

ad. 4./ Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

1. Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zmluvu č. 1321 088 o poskytnutí dotácie z prostriedkov 

DPO SR uzatvorenú v zmysle §51 Občianskeho zákonníka s DPO SR, IČO: 00177474, kde predmetom zmluvy je 

čerpanie FP vo forme dotácie v sume 1.400,00€ pre DHZO na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia 

členov DHZO so spoluúčasťou 5%. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 27/2021 z 27.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje Zmluvu č. 1321 088 o poskytnutí dotácie z prostriedkov s DPO SR, IČO: 00177474  

B) schvaľuje spoluúčasť vyplývajúcu zo zmluvných podmienok 

 

2. Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zmluvu o nájme v zmysle schválených podmienok VOS 

prenájmu nebytových priestorov v KD s nájomcom Nikola Jančová, IČO: 53760514 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 28/2021 z 27.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme s nájomcom Nikola Jančová, IČO: 53760514 

 

 

ad. 5./ Územný plán obce – vyhodnotenie stanovísk  

Poslanci OCZ so starostkou podrobne prerokovali všetky stanoviská a pripomienky na niekoľkých pracovných 

stretnutiach a svoje závery z prerokovaní komunikovali spracovateľkám ÚPN-O Veľké Bierovce. Následne 

starostka obce predložila poslancom OCZ vyhodnotenie stanovísk k návrhu ÚPN-O Veľké Bierovce, ktoré 

spracovala Ing. arch. Marianna Bogyová,  poverená obstarávaním ÚPN-O Veľké Bierovce, v ktorom už boli všetky 

závery OCZ zapracované. Poslanci sa podrobne oboznámili s návrhom vyhodnotenia pripomienok a stanovísk 

z prerokovania návrhu ÚPN-O podľa §22 Stavebného zákona, jednotlivo a vyjadrili sa k návrhu ich vyhodnotenia. 

Následne pristúpili k odsúhlaseniu návrhu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 
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Uznesenie č. 29/2021 z 27.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) sa oboznámilo  

- so stanoviskami obdržanými v čase prerokovania návrhu ÚPN-O Veľké Bierovce 

- s návrhom vyhodnotenia pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ÚPN-O podľa §22 

Stavebného zákona 

B) odsúhlasuje 

- výroky schvaľujúceho orgánu – obecného zastupiteľstva k stanoviskám obdržaným v termíne 

určenom na prerokovanie návrhu ÚPN-O podľa §22  zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona 

v aktuálnom znení. 

- tí, ktorých pripomienky neboli schvaľujúcim orgánom akceptované, budú pozvaní na opätovné 

prerokovanie podľa §22 ods.7 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona v aktuálnom znení. 

 

ad. 6./ Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra (kontrolórky) obce 

Starostka obce predložila poslancom OCZ materiál na vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra 

obce v súlade s §18 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

Poslanci OCZ určili podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky: 
 

1. Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: 
a) úplné ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania (resp. VŠ ekonomického 

smeru)  
b) znalosť zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona 

o účtovníctve, daňových zákonov, zákona o finančnej kontrole a audite a predpisov súvisiacich 
s činnosťou obecnej samosprávy 

 
2. Náležitosti prihlášky: 
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko 
b) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
c) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích 

programov a kurzov, iné doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie 
d) profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, s poukázaním na plnenie 

pracovných úloh 
e) súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, súhlas so 

spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy 
 

3. Ďalšie predpoklady: 
a) prax v ekonomickom odbore 
b) ovládanie práce s PC 
c) osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť  
d) deň nástupu do zamestnania: deň po výberovom konaní 

 
Uchádzač/ uchádzačka na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce  svoju prihlášku:  

1. zašle elektronicky do schránky obce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – OBMEDZENÝ PRÍSTUP“ 
do 30.06.2021 

2. poštou doručí v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu obce 
3. osobne doručí v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“. Pri osobnom 

doručení musí uchádzač rešpektovať a dodržať všetky nariadenia spojené s opatreniami proti šíreniu 
choroby COVID 19 a obmedzený čas úradu pre styk s verejnosťou.  

 
Doručovacia adresa je totožná so sídlom Obecného úradu a tiež s miestom určeným na výberové konanie na 
funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce a to: 
Obec Veľké Bierovce 
Veľké Bierovce č.24 
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913 11 Trenčianske Stankovce 
 
Akceptované bude len doručenie do 30.06.2021 do 12:00 hod., o termíne výberového konania bude uchádzač 
oboznámený 30.06.2021 do 16:00 hod telefonicky a elektronicky. 
 
Uznesenie č. 30/2021 z 27.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra, 3 hodiny týždenne ( 0,075 % úväzok zo zákonom stanovenej 

tarify) 

B) schvaľuje podmienky Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce tak, ako sú uvedené 

v zápisnici 

C) berie na vedomie vyhlásenie výberového konania 

D) určuje komisiu na výber hlavného kontrolóra – Kulich, Baco, Bírešová, Kadák, Vanko a termín 

výberového konania  na 01.07.2021 o 16,00 hod. 

 

ad.7./ Rôzne 

1. poslanci diskutovali o plánovaných opravách a úpravách na HNM obce, o venčení psa v obecnom parku, 
o parkovaní na obecnej zeleni a tiež o odpadoch. Z diskusie nevyplynuli uznesenia. 

2. poslanci tiež prediskutovali potrebu vykonať orez stromov zasahujúcich do ciest a parkovanie áut na ceste z I/9 
až po susednú obec, nakoľko obec opätovne dostáva podnety od šoférov autobusov. 

ad.8./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Pripomenula termín plánovaného zasadania OCZ 

a to 10.06.2021. 

 

Prílohy: 

1. Zmluva č. 1321 088 o poskytnutí dotácie z prostriedkov s DPO SR, IČO: 00177474 

2. Zmluva o nájme s nájomcom Nikola Jančová, IČO: 53760514 

3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 09.06.2021.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

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

 

  

 

 


