
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Bierovciach  

 

 

 

 

 

 

 

Vydaná dňa: 03.09.2021 

Počet listov : 4 

 



Zápisnica 

 

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

dňa 31.08.2021 o 16,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: 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 

poslancov L. Vanka a R. Kadáka 

 

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

s platnou legislatívou súvisiacou s opatreniami zavedenými proti šíreniu ochorenia SAR COVID 19 ako zasadnutie 

obecného zastupiteľstva mimo plánu. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie zmlúv a dodatkov  

4.  Úprava rozpočtu RO č. 2/2021    

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných na doplnenie, prípadnú úpravu programu. Do programu neboli navrhnuté zmeny. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 44/2021 z 31.08.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Prerokovanie zmlúv a dodatkov  

4. Úprava rozpočtu RO č. 2/2021    

5. Rôzne 

6. Záver 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

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

konštatovala, že: 

Uznesenie č. 38/2021 z 29.07.2021 - program zasadnutia OCZ bol dodržaný 

Uznesenie č. 30/2021 z 27.05.2021 – splnené - schválenie úväzku HK; schválenie podmienok Výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra obce; berie na vedomie vyhlásenie výberového konania; určenie 

termínu výberového konania na 01.07.2021 o 16,00 hod. 



Uznesenie č. 39/2021 z 29.07.2021 – splnené - Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov uzatvorený so spoločnosťou NATUR-

PACK, a.s., IČO: 35 979 798. 

Uznesenie č. 40/2021 z 29.07.2021 – splnené - Dodatok č. 3 k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ uzavretý so 

spoločnosťou VUB, a.s., IČO: 31 320 155. 

Uznesenie č. 41/2021 z 29.07.2021 – splnené KTK 10.000,00€ nastavený 

Uznesenie č. 42/2021 z 29.07.2021 – splnené - Zmluva o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou ZSE 

Energia, a.s. IČO: 36 677 281 na obnovenie odberného miesta. 

Uznesenie č. 43/2021 z 29.07.2021 – splnené - Dodatok č. 1 k  VZN o územných podmienkach pre chov a 

držanie zvierat v obci   

 

ad. 3./ Prerokovanie zmlúv a dodatkov  

1. Starostka predložila poslancom OCZ Zmluvu o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o., IČO: 46607871, víťazom VO 

na dielo rekonštrukcia MK Nová. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 45/2021 z 31.08.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o., IČO: 46607871, víťazom VO na 

dielo rekonštrukcia MK Nová. 

  

2. S prihliadnutím na okolnosti vzniknuté po začatí stavby MK Nová bola 24.08.2021 pracovná porada poslancov 

OCZ, na ktorej sa oboznámili so vzniknutými skutočnosťami uvedenými v technickom posúdení a operatívne 

rozhodli o zmene rozsahu realizácie. Poverili starostku k okamžitému zabezpečeniu dodatku k zmluve o dielo. 

Starostka predmetný dodatok predložila poslancom OCZ. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 46/2021 z 31.08.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o., IČO: 46607871, 

na dielo rekonštrukcia MK Nová. 

 

ad. 4./ Úprava rozpočtu RO č. 2/2021 

V vzhľadom na novovzniknuté príjmy a výdavky obce, ktoré nebolo možné predvídať pri jeho zostavovaní 
10/2020 ani zapracovať obec predkladá poslancom OCZ návrh RO2/2021, ktorý bol riadne zverejnený. K tomuto 
návrhu neboli doručené žiadne pripomienky, preto ho starostka navrhuje schváliť. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 47/2021 z 31.08.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Zákona ť. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy úpravu rozpočtu RO č. 2/2021    
 



ad. 5./ Rôzne  

Do bodu rôzne neboli podaná žiadne návrhy na prerokovanie. 

 

ad. 6./ Záver 

Starostka poďakovala poslancom OCZ za promptné konanie a pozvala prítomných na zasadnutie OCZ podľa plánu 

na 09. septembra 2021 o 16,00 hod. 

 

Prílohy: 

1. Zmluva o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o., IČO: 46607871. 

2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o., IČO: 46607871. 

3. Úprava rozpočtu RO č. 2/2021    

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 31.08.2021.                                         Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


