
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Bierovciach  

 

 

 

 

 

 

 

Vydaná dňa: 08.10.2021 

Počet listov : 8 



Zápisnica 

 

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

dňa 09.09.2021 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 podľa plánu. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov  

5. Schvaľovanie VZN 

6. Schvaľovanie podmienok VOS  

7. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK pre rok 2021 

8. Schvaľovanie audítorskej správy r. 2020 

9. Schvaľovanie výročnej správy TVK, a.s. 

10. Správa o stave projektov  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných na doplnenie, prípadnú úpravu programu.  

Z programu bolo navrhnuté vypustiť bod 4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov, nakoľko žiadne neboli do termínu 

konania predložené a nahradiť ho 

Bod 4. Schvaľovanie dokumentácie MŠ  

Body 5.-12. ostávajú v nezmenenom poradí. 

 

Poslanci hlasovali o upravenom programe v celku: 

Upravený program: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Schvaľovanie dokumentácie MŠ  

5. Schvaľovanie VZN 

6. Schvaľovanie podmienok VOS  

7. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK pre rok 2021 

8. Schvaľovanie audítorskej správy r. 2020 

9. Schvaľovanie výročnej správy TVK, a.s. 



10. Správa o stave projektov  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 48/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Schvaľovanie dokumentácie MŠ  

5. Schvaľovanie VZN 

6. Schvaľovanie podmienok VOS  

7. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK pre rok 2021 

8. Schvaľovanie audítorskej správy r. 2020 

9. Schvaľovanie výročnej správy TVK, a.s. 

10. Správa o stave projektov  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

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

konštatovala, že: 

Uznesenie č. 44/2021 z 31.08.2021 – splnené - program zasadnutia OCZ 

Uznesenie č. 45/2021 z 31.08.2021 – splnené - Zmluva o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o. 

Uznesenie č. 46/2021 z 31.08.2021 – splnené - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo so spoločnosťou PEMAL, s.r.o. 

Uznesenie č. 47/2021 z 31.08.2021 – splnené - RO č. 2/2021 

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

1. Vzhľadom na to, že starú traktorovú kosačku už nie je možné opraviť, starostka požiadala poslancov OCZ 

o súhlas s jej predajom ako šrotu po jej vyradení z majetku. K posúdeniu boli predložené všetky potrebné 

dokumenty. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 49/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj traktorovej kosačky TJP220HDE za cenu šrotovného. 

 

2. Občianske združenie Zvieratká pre deti zastúpené p. PharmDr. J. Kiss- Tóthom písomnou žiadosťou požiadalo 

obec o stanovisko k chovu primátov. Poslanci OCZ žiadosť prerokovali, pripomenuli si všetky súvzťažné 

dokumenty a v rozprave konštatovali, že už niekoľko rokov evidujú takýto chov na pozemku žiadateľa. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 0 0 5 



 

Uznesenie č. 50/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje chov malých primátov v zmysle žiadosti podanej OZ Zvieratká pre deti 

zastúpeným p. PharmDr. J. Kiss - Tóthom. 

Svoj nesúhlas odôvodňuje nasledovným: P. PharmDr. J. Kiss- Tóth chová aj iné zvieratá, ktorých počet 

nezodpovedá počtu evidencie RVS. Sťažnosti susedov na tieto chovy považuje OCZ za opodstatnené a ich 

proces doposiaľ nebol ukončený, poslanci OCZ neevidujú ani nápravu v odstraňovaní exkrementov ani nápravu 

v susedskom spolunažívaní. S ohľadom na platný dodatok č. 1 VZN obce o územných podmienkach pre chov 

a držanie zvierat v obci, ktorý bol riadne zverejnený, schvaľovaný a je účinný od 25.08.2021 a bol upravený 

podľa protestu prokurátora, obecné zastupiteľstvo nepovoľuje akýkoľvek chov vrátane chovu malých 

primátov, nakoľko chovy nespĺňajú podmienky stanovené v menovanom dodatku. 

 

3. Občania v zastúpení p. A.V. požiadali o možnosť bezplatného používania KD – VS na cvičenie jogy, 1x do týždňa 

ako doposiaľ. Poslanci vyjadrili súhlas aj nádej, že bude takáto aktivita môcť byť čo najdlhšie v KD, v súlade 

s aktuálnymi opatreniami. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie dokumentácie MŠ 

P. riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach predložila poslancom OCZ materiál o schváleniu a to 

v rozsahu: 

1. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

2. Školský vzdelávací program  

3. Školský poriadok 

4. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, 

školský rok 2020/2021 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 51/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

2. Školský vzdelávací program  

3. Školský poriadok 

4. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, 

školský rok 2020/2021 

ad. 5./ Schválenie Územného plánu  obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce 

Spracovateľka ÚPNO Ing. arch. Marianna Bogyová, poverená obstarávaním ÚPN-O Veľké Bierovce po prerokovaní 

predložených materiálov predkladá materiál na schvaľovanie. Poslanci OCZ sa oboznámili so stanoviskami 

a odporúčaniami k ÚPNO a pristúpili k hlasovaniu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 



Uznesenie č. 52/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona 
č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-2021/001495-023, zo 
dňa 08.09.2021, ktorým odporúča schválenie ÚPN-O Veľké Bierovce. 

B) schvaľuje územný plán  obce Veľké Bierovce, v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného 
zákona, v znení neskorších predpisov.  

ÚPN-O Veľké Bierovce: 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. arch. Annou 
Perneckou, autorizovaný architekt (2011AA ) 

- obstaranie zabezpečila obec Veľké Bierovce prostredníctvom Ing. arch. Marianny Bogyovej, odborne 
spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD, (reg. číslo 295) 

- je majetkom obce Veľké Bierovce, 
- je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej 

územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie 
stavieb.  
Územnoplánovacia informácia: 
Obec umiestni schválenú dokumentáciu ÚPN-O Veľké Bierovce  na internetovú stránku obce: 
www.velkebierovce.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom 
o územnoplánovacie informácie. 

C) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN-O Veľké 
Bierovce.  
 
D) ukladá  

- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN občanov obce spôsobom obvyklým v zmysle §27 ods.4 zákona 
č. 50/1976 Zb.  

- uložiť ÚPN-O Veľké Bierovce v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, na Obecnom úrade Veľké 
Bierovce, Stavebnom úrade  Veľké Bierovce, na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej 
politiky. 

 

ad. 6./ Schvaľovanie podmienok VOS  

1. Poslanci OCZ navrhli nové rozčlenenie parciel v časti ohrady a to tak, aby sa upravil prístup občanov 

k jednotlivým pozemkom voči plánovanej obecnej komunikácii a vznikli plochy/parcely, ktoré budú 

vhodné na výstavbu IBV tak, ako to  bolo v minulosti plánované, zmena bude len v tvare a výmere 

pozemkov. S týmto návrhom sú spojené náklady na nový GP, avšak zároveň vznikne možnosť predaja 

týchto parciel pravidelného tvaru a tiež lepší prístup pre obyvateľov / vlastníkov susedných parciel. 

Návrh bol predložený ako príloha k prerokovaniu. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 53/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu: 

A) schvaľuje návrh štúdie upravujúci prístupové komunikácie k jednotlivým parcelám v časti „Ohrady“  

B) poveruje starostku pripraviť k schváleniu GP 

 

 

 

http://www.velkebierovce.sk/


2. Poslanci navrhli schválenie predaja skupiny parciel, ktoré sa predávali naposledy, a odsúhlasili zníženie 

ceny a zámer predaja. 

  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 54/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu: 

A) schvaľuje kúpnopredajnú cenu 35,00€/m2 

B) schvaľuje zámer predať skupinu parciel CKN 545/33-61 v KÚ Veľké Bierovce 

C) spôsob predaja VOS 

 

ad.7./ Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti HK pre rok 2021 

HK obce predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti v zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko je povinnosťou hlavného kontrolóra 
obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov. 
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce, bol 
riadne zverejnený.   
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 55/2021 z 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  predloženého materiálu schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021. 

 
ad.8./ Schvaľovanie audítorskej správy a výroku audítora za rok 2020 

Starostka obce predložila poslancom OCZ správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 09.07.2021. V správe nie sú vyznačené žiadne porušenia zákona ani 

porušenia iných právnych predpisov.  

 

Uznesenie č. 56/2021 z 09.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 09.07.2021. 

 

ad.9./ Schvaľovanie výročnej správy TVK, a.s. 

Starostka obce predložila poslancom OCZ správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 za spoločnosť TVK, a.s. zo dňa 22.02.2021 

a dodatok správy nezávislého audítora zo dňa 29.03.2021. V správe nie sú vyznačené žiadne porušenia zákona 

ani porušenia iných právnych predpisov.  

 

Uznesenie č. 57/2021 z 09.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 

ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 a dodatok správy nezávislého audítora  

za spoločnosť TVK, a.s. kde je obec Veľké Bierovce akcionárom. 



 

 

 

ad.10./ Správa o stave projektov  

1. Starostka poslancov OCZ informovala, že dodala všetky podklady k vykonaniu pasportizácie ciest v obci, ktorý 

bude podkladom k vypracovaniu projektu dopravného riešenia v obci a predpokladaný termín ukončenia 

pasportizácie je koniec mesiaca október. 

2. Starostka poslancov OCZ informovala, že všetky podklady k projektu „Rekonštrukcia DS – výmena okien a 

dverí“ budú predložené k podaniu žiadosti o NFP v termíne 10-12/2021 v skupine MAS INOVEC. 

3. Starostka predložila poslancom OCZ definitívne štúdie cyklotrás a návrh materiálu na VO PD pre ÚK a SK 

k projektu cyklotrás.   

4. Starostka oznámila poslancom, že prevzala zrealizované dielo „Rekonštrukcia MK Nová“. Poslanci vyjadrili 

spokojnosť, že táto akcia sa zrealizovala. 

5. Starostka informovala poslancov, že stále hľadá riešenie na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ, nakoľko aktuálne 

zverejnené výzvy neumožňujú podanie žiadosti o financovanie prostredníctvom fondov čerpaných z EU. 

6. Dvor MŠ sa bude rekonštruovať od cesty po bránu pp v termínoch 09-10/2021, čo pp čiastočne obmedzí na 1-

2 dni činnosť MŠ. Vnútorný dvor bude doplnený o výsadbu a vyvýšené záhony, ktorých cieľom je zneprístupniť 

plochu pri chátrajúcej susednej nehnuteľnosti a v neposlednom rade zvýšenia estetického a úžitkového dojmu z 

priestoru. 

7. Pre získanie FP zo ŠFRB pre projekt Zariadenia pre seniorov poslanci schválili investičný zámer obce a poverili 

starostku prípravou všetkých potrebných dokumentov. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 58/2021 z 09.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer - obstaranie zariadenia sociálnych služieb  "Zariadenie pre 

seniorov Veľké Bierovce" formou výstavby zariadenia sociálnych služieb U 303 a obstaranie súvisiacej 

technickej vybavenosti U 3113,3123,3143,3153 , ktoré budú zhotovené na časti parcely CKN 367/1, k.ú. Veľké 

Bierovce.  

ad.11./ Rôzne 

1. Starostka poslancov OCZ informovala, že napriek opakovaným urgenciám doposiaľ nebola osadená smerová 
tabuľa v centre obce, ktorá má v zmysle PD „Vážska cyklotrasa“ odkazovať na jej smer. Za osadenie tabule je 
zodpovedná spoločnosť Banské projekty a.s. 
2. Starostka poslancov OCZ informovala, že obec poskytne súčinnosť pri „Súčinnostnom taktickom cvičení TFS 
2021“, a to v podobe materiálnej (150 ks bezalkoholických nápojov). Na tomto cvičení sa zúčastnia aj členovia 
DHZO. 
3. Starostka oznámila personálne zmeny v MŠ, jedna pani učiteľka čerpá RD a druhá prešla do MŠ v mieste 
bydliska. Do našej MŠ sa po výberovom konaní „vrátila“ p. učiteľka, ktorá už v našej MŠ pracovala a stav doplnila 
ďalšia pani učiteľka s bohatými skúsenosťami, prevádzka MŠ je plne a uspokojivo zabezpečená. 

4. Starostka podala informáciu k stavu „procesov“ k rekonštrukcii 1/9. oslovia spolu s kolegami z okolitých obcí 
ÚVO, ktoré oznámilo, že žiadne konania vo veci neeviduje (kontrola podmienok a priebehu VO na dodávateľa 
neprebieha, nezačala). 

5. Starostka oznámila poslancom OCZ, že bola vyzvaná OÚ – BRO k predloženiu informácie na 20. rokovaní 
Bezpečnostnej rady okresu TN.  

 

 

 



ad.12./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť a avizovala ďalšie zasadnutie OCZ pp v mesiaci október z dôvodu 

prerokovania  rozpočtu obce na rok 2022, prípadne pripravovaných projektov. 

 

Prílohy: 

1. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

2. Školský vzdelávací program  

3. Školský poriadok 

4. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, 

školský rok 2020/2021 

6. Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN-O Veľké 

Bierovce.  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021. 
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

9. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a dodatok správy nezávislého audítora  

za spoločnosť TVK, a.s.  

https://www.tvkas.sk/doc/for_download/TVK%20vyrocna%20sprava%202020.pdf 

 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 08.10.2021.                                         Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    / návrh / 

 

PLÁN 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Bierovce na II. polrok 2021 

 

 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.  o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra 

v II. polroku 2021 zameraná na nasledovné činnosti: 

 

 

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

 

 

1.    Kontrola nových prijatých smerníc, dokumentov a nových schvaľovaných VZN. 

      2.    Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

      3.    Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce Veľké Bierovce na rok   

             2022. 

4.    Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na  

       základe podnetov poslancov, občanov , kontroly vykonávané z vlastného podnetu 

       na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej  

       činnosti. 

 

 

B. Kontrolná činnosť na II. polrok 2021 

 

1. Výkon základnej finančnej kontroly 

- kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií obce Veľké 

Bierovce  za prvý  polrok 2021. 

- kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a  audite  v znení neskorších predpisov 

- kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení 

obce 

                 

2. Ostatné kontroly: 

 

         -  Kontrolná akcia č. 1 

                                               Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 

                                               Veľké Bierovce 

 

                            Kontrolovaný subjekt:   Obec Veľké Bierovce 

 

 

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľké Bierovce  
 

1. Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, poskytnutie súčinnosti v prípade 

požiadania poslancov 

2. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva 



      3.   Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých  

             opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a zásadami  

             podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním  

             protispoločenskej činnosti v obci Veľké Bierovce. 

 

 

 

 

 

 

   Vo Veľkých Bierovciach , dňa   11.08.2021 

 

 

 

 

 

             Alena Dobrodejová 

       hlavný kontrolór obce Veľké Bierovce 

 
 

 


