
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Bierovciach  

 

 

 

 

 

 

 

Vydaná dňa: 02.12.2021 

Počet listov : 10 



Zápisnica 

 

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

dňa 04.11.2021 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 Z. Bírešovú a P. Baca.  

 

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. Ako dôvod k tomuto zvolaniu boli do programu zaradené zásadné 

a neodkladné body k prerokovaniu, ako rozpočet, zmluvy a iné. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2022 a plánu rozpočtu na roky 2022-2024 

6. Správa o projektoch 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných na doplnenie, prípadnú úpravu programu. K programu neboli navrhnuté úpravy. 

 

Návrh uznesenia č. 59/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2022 a plánu rozpočtu na roky 2022-2024 

6. Správa o projektoch 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

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

konštatovala, že: 



Uznesenie č. 48/2021 z 09.09.2021 – splnené -  program zasadnutia OCZ dodržaný 

Uznesenie č. 49/2021 z 09.09.2021 – splnené – kosačka odovzdaná do zberne kovov 

Uznesenie č. 50/2021 z 09.09.2021 – splnené – žiadateľ informovaný o uznesení OCZ, ktorým Obecné 

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

Uznesenie č. 51/2021 z 09.09.2021 – splnené – dokumentácia MŠ 

Uznesenie č. 52/2021 z 09.09.2021 – splnené – OCZ zobralo 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; OCZ schválilo územný plán  obce Veľké Bierovce, v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a schválilo Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN-O Veľké Bierovce. Obec splnila všetky uložené úlohy - 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. 

Uznesenie č. 53/2021 z 09.09.2021 – splnené - schvaľuje návrh štúdie upravujúci prístupové komunikácie 

k jednotlivým parcelám v časti „Ohrady“  vypracovanej obcou a poveruje starostku pripraviť k schváleniu GP 

Uznesenie č. 54/2021 z 09.09.2021 – splnené OCZ schválilo kúpnopredajnú cenu 35,00€/m2 pri predaji skupiny 

parciel CKN 545/33-61 v KÚ Veľké Bierovce a zámer tieto predať vo VOS 

Uznesenie č. 55/2021 z 09.09.2021 - splnené schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na druhý polrok 2021. 

Uznesenie č. 56/2021 z 09.09.2021 – splnené – OCZ zobralo 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. 

Uznesenie č. 57/2021 z 09.09.2021 - splnené – OCZ zobralo 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. 

Uznesenie č. 58/2021 z 09.09.2021 - splnené - OCZ 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. 3./ Prerokovanie žiadostí 

1. Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad Piaristov žiada pre Centrum voľného času pri Piaristickom 

gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2022. Žiadosť 

je pre jedného žiaka, riadne doplnená čestným prehlásením ZZ maloletého žiaka a ostatnými náležitosťami.  

Prerokovanie: 

Príspevky na CVČ obec poskytla na žiadosť za posledné 3 roky len raz v sume 70,- €. Viacero žiadostí obec 

neevidovala, pp preto, že v šk r. 20219/2020 a čiastočne 2020/2021 sa krúžková činnosť obmedzila, prípadne 

úplne pozastavila. Žiadna žiadosť za posledných 7 rokov o delimitáciu príspevku nebola v našej obci zamietnutá. 

Návrh uznesenia č. 60/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad 

Piaristov  pre Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu na 

mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2022 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá bude 

uhradená bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 



2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad žiada pre Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ sv. 

A. – Svorada a Benedikta v Trenčíne o dotáciu na mzdy a CVČ na rok šk. r. 2021/2022. Žiadosť je  riadne doplnená 

čestným prehlásením ZZ maloletého žiaka a ostatnými náležitosťami.  

 

Návrh uznesenia č. 61/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny školský 

úrad žiada pre Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ sv. A. – Svorada a Benedikta v Trenčíne o dotáciu na mzdy 

a CVČ na rok šk. r. 2021/2022 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá bude uhradená 

bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

3. Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE – OPATOVCE žiada o dotáciu na svoju činnosť 

v zmysle platného VZN obce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 10.000,00 €. 

 

Návrh uznesenia č. 62/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 10.000,00€. Pre  Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE – OPATOVCE a to v sume 

6.000,00€ na činnosť a v sume 4.000,00 na údržbu a zhodnocovanie majetku v užívaní klubu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

4. Základná organizácia chovateľov poštových holubov žiada o dotáciu na svoju činnosť v zmysle platného VZN 

obce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 600,00€. 

 

Návrh uznesenia č. 63/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia chovateľov poštových holubov na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

5. Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov žiada o dotáciu na svoju činnosť v zmysle platného VZN 

obce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 600,00€. 

 

Návrh uznesenia č. 64/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

6. Klub seniorov Veľké Bierovce žiada o dotáciu na svoju činnosť v zmysle platného VZN obce o dotáciu z rozpočtu 

obce vo výške 1.000,00€. 



Návrh uznesenia č. 65/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 600,00€ pre žiadateľa Klub seniorov Veľké Bierovce. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

7. OZ Bierovčan zastúpené p. Mgr. M. Linhartovou požiadalo o dotáciu z rozpočtu obce v sume 1.000,00€ na 

činnosť OZ. K žiadosti sa vyjadrila žiadateľka – žiadateľka oboznámila poslancov OCZ s podujatiami, ktoré doposiaľ 

zorganizovalo OZ. Do budúcna plánuje OZ organizovať kultúrne podujatia (koncerty rôznych žánrov) pre deti aj 

dospelých (podľa covid situácie). Podujatia sú plánované ako exteriérové.  

Prezentácia podujatí prebieha na webe. V súčasnosti OZ poriada on line akcie pre deti.  

Podrobnosti o plánovaných podujatiach neboli upresnené. Ďalej sa diskutovalo termínoch podujatí a časovej 

kolízii s časom tréningov OTJ o členskom v občianskom združení. 

 

Návrh uznesenia č. 66/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo výške 

1.000,00€ pre žiadateľa OZ Bierovčan. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 0 1 Vanko 4  

 

Starostka v súlade so stanoviskom HK navrhla poslancom OCZ hlasovať o nižšej sume a to 500,00€ s čím 

žiadateľka súhlasila. Zároveň bolo žiadateľke odporučené, aby využila iné formy podpory obce na činnosť OZ tak, 

ako sú obcou podporované ostatné združenia a to prevažne materiálnym zabezpečením jednotlivých podujatí. 

 

Návrh uznesenia č. 66/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotáciu vo 

výške 500,00€ pre žiadateľa OZ Bierovčan. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 1 Kadak 0 

 

8. Žiadateľ  žiada obec o predaj pozemku za účelom vybudovania potravín a rozličného tovaru. Právne stanovisko 

k žiadosti je negatívne, nakoľko predaj „osobitným zreteľom“ nie je v súlade s platnou legislatívou. 

Prerokovanie:  

Takáto iniciatíva už v obci údajne bola. Bolo by pre obec prínosom, keby sa priestory pre potraviny, drogéristickí  

a rozličný tovar rozšírili a preto sa poslanci dohodli, že zistia možnosti výstavby, ktoré by boli v súlade s územným 

plánom, legislatívou a v prvom rade s potrebami občanov. 

Poslanci poverili starostku k príprave podkladov VOS za týmto účelom. 

 

Návrh uznesenia č. 67/2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) neschvaľuje žiadosť o predaj pozemku za účelom vybudovania potravín a rozličného tovaru žiadateľa  

B) poveruje starostku pripraviť VOS za účelom predaja vhodnej parcely za účelom vybudovania obchodu 

potravín v obci 

 



HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0  0 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu č. 2021-ZO3009 o zabezpečení výkonu činnosti 

zodpovednej osoby so spoločnosťou EuroTRADING, s.r.o., IČO: 44 031 483, kde predmetom zmluvy je 

zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby. Právne stanovisko k PD s pripomienkami, ktoré boli 

zapracované do ZD a akceptované v plnom rozsahu.  

Návrh uznesenia č. 68/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 2021-ZO3009 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby so 

spoločnosťou EuroTRADING, s.r.o., IČO: 44 031 483. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Starostka predložila poslancom na vedomie Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorený so 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469. Predmetom dodatku je  predĺženie platnosti balíka služieb. 

 

Návrh uznesenia č. 69/2021  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorený so 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

3. Starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu o dielo s víťazom VO na zhotovenie PD pre územné 

a stavebné konanie na projekt „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ so zhotoviteľom Ing. Dušan Duvač-PRODOS, IČO: 

33 908 346. 

 

Návrh uznesenia č. 70/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo s víťazom VO na zhotovenie PD pre územné a stavebné 

konanie na projekt „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ so zhotoviteľom Ing. Dušan Duvač-PRODOS, IČO: 33 908 346. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

4. Starostka obce predložila na schválenie Zmluvu o NFP, kde predmetom zmluvy je na základe žiadosti MŠ 

v zastúpení obce Veľké Bierovce nákup posteľnej bielizne. Poskytovateľom NFP je obec Opatovce. 

Prerokovanie:  

Starostka odpovedala poslancom na otázku ročných nákladov na MŠ z rozpočtu obce. 

Počet detí v MŠ z obce Opatovce je v šk. roku 2021/2022 9 detí. Náklady na MŠ v r. 2020 boli 125.837,07€ a v r. 

2021 od 01-09/2021 boli doposiaľ 101.335,15€. 

 

Návrh uznesenia č. 71/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o NFP č. 6/2021/F s Obcou Opatovce, IČO: 00 311 901, na účelovo 

viazané FP nákup posteľnej bielizne.  

 



HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

5. Starostka obce predložila na schválenie Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 

34 129 316. Zmluva o spolupráci upravuje poskytovanie zliav v projekte „Kúpele v regióne“. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu bez prerokovania, v súlade s predloženým materiálom. 

Návrh uznesenia č. 72/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 

34 129 316. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

6. Starostka obce predložila na schválenie Dohodu č. 21/13/010/31 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trenčín, IČO: 30 794 536, kde predmetom zmluvy je povinnosť úradu zabezpečiť činnosti pre osoby v hmotnej 

núdzi podľa osobitného podpisu. 

 

Návrh uznesenia č. 73/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu č. 21/13/010/31 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, 

IČO: 30 794 536, kde predmetom zmluvy je povinnosť úradu zabezpečiť činnosti pre osoby v hmotnej núdzi 

podľa osobitného podpisu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

7. Starostka obce predložila na schválenie Dodatok č. 1 so spoločnosťou TextilEco, a.s., IČO: 44 882 033, kde 

predmetom dodatku je povinnosť obce plniť za poskytnutú službu – zber šatstva. 
 

Návrh uznesenia č. 74/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 so spoločnosťou TextilEco, a.s., IČO: 44 882 033, kde predmetom 

dodatku je povinnosť obce plniť za poskytnutú službu – zber šatstva. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

8. Starostka obce predložila na schválenie Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 

31.12.2010 s Poľnohospodárskym družstvom Trenčianska Turná, IČO: 00 207 284, kde predmetom dodatku je 

zmena výmery obhospodarovanej pôdy a tiež k tomu úmerné zníženie nájmu. 

 

Návrh uznesenia č. 75/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 

31.12.2010 s Poľnohospodárskym družstvom Trenčianska Turná, IČO: 00 207 284. 

 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 



 

ad. 5./ Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2022 a plánu rozpočtu na roky 2022-2024 

1. Hlavná kontrolórka v zmysle §18f ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predkladá  stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 v ktorom odporúča rozpočet schváliť. 

Odborné stanovisko bolo predložené k  návrhu rozpočtu obce Veľké Bierovce na rok 2022 a bolo spracované na 

základe predloženého a zverejneného návrhu viacročného rozpočtu na rok 2022 a výhľad rokov 2023 -2024, ktorý 

bol spracovaný v súlade s §9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Návrh uznesenia č. 76/2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu rozpočtu 

obce na výhľadové roky 2023 a 2024 

B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 

C) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2023 a 2024 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Starostka obce požiadala poslancov OCZ o schválenie použitia účelovo viazaných prostriedkov na náhradnú 

výsadbu v sume 20.000,-€ na nákup motorového vozidla pp typu valník nad rámec FP schválených uznesením č.  

11/2021 z 11.03.21, ktorým bolo schválených 15.000,00€. 

Prerokovanie:  

Poslanci sa oboznámili s ďalšou etapou výsadby formou výsadbového plánu, starostka odpovedala na otázky 

súvisiace s počasím v súvislosti s plánovanou výsadbou, niektorými skutočnosťami už realizovanej výsadby a tiež 

s finančným plnením. Prediskutovali sa najmä doterajšie náklady na výsadbu súvisiace s prepravou výsadbového 

materiálu. 

Návrh uznesenia č. 77/2021  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje čerpanie účelovo viazaných FP na náhradnú výsadbu vo výške 20.000,- € za účelom obstarania 

automobilu 

B) poveruje starostku vykonať prieskum trhu a ponuky predložiť na schválenie OCZ 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad.6./ Správa o stave projektov  

1. GP „Ohrady“ je pripravený na overenie OÚ KO. 

2. Poslanci poverili starostku, aby pripravila podklady ku GP k „IBV Pod hruškami“ 

3. Poslanci poverili starostku, aby pripravila podklady ku GP „ZŠ- MŠ“ a „Dom seniorov“. 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 78/2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku v príprave podkladov k prerokovaným projektom v bode 6.1.-3. 

minimálne v rozsahu určenie zámeru geometrickým plánom. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

4. Starostka požiadala poslancov o schválenie nových plôch určených na náhradnú výsadbu a zrušenie plôch, kde 

už táto bola realizovaná a z kapacitných dôvodov sú naplnené. 

Pôvodné určenie plôch: 

Č. PČ na LV Druh pozemku m2 k.ú. identifikácia poznámka 

1. 141/1 na 1 Ostatné plochy 5721 VB cintorín ostáva 

2. 532/6 na 563 Zastavané pl. a nád. 2864 VB park vyradiť 

3. 502 na 1 Zastavané pl. a nád. 4373 VB za kostolom ostáva 

4. 1/ 2 na 1 Zastavané pl. a nád. 2440 VB za KD ostáva 

5. 206 na 1 Záhrada   562 VB záhrada MŠ ostáva 

6. E404/2 na 1 Orná pôda    135045 VB potok Ohrady nová 

7. 550/2 na 788 Orná pôda 9391 VB Potok Hrušky nová 

 

Návrh uznesenia č. 79/2021  

Obecné zastupiteľstvo ako príslušný štátny orgán správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §2 

písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky a §48 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

určuje nasledovné pozemky vhodné na náhradnú výsadbu vo svojom územnom  obvode nasledovne: 

 

č. PČ na LV Druh pozemku m2 k.ú. identifikácia poznámka 

1. 141/1 na 1 Ostatné plochy 5721 VB cintorín ostáva 

2. 502 na 1 Zastavané pl. a nád. 4373 VB za kostolom ostáva 

3. 1/ 2 na 1 Zastavané pl. a nád. 2440 VB za KD ostáva 

4. 206 na 1 Záhrada   562 VB záhrada MŠ ostáva 

5. E404/2 na 1 Orná pôda    135045 VB potok Ohrady nová 

6. 550/2 na 788 Orná pôda 9391 VB Potok Hrušky nová 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

5. Poslanci po prerokovaní určili inú plochu na zriadenie Malej kompostárene na základe vyjadrenia OÚ odboru 

starostlivosti o ŽP oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP a poverili starostku  k rokovaniu s predsedom  

Poľnohospodárskeho družstva Trenčianska Turná a následne o doplnenie žiadosti OÚ Trenčín. 

 

ad.7./ Rôzne 

1. Starostka poslancom oznámila, že dňa 10.11.2021 sa zúčastní zasadnutia Sekcie medzinárodných vzťahov 
s očakávaní informácií o možnosti čerpania FP o.i. prostredníctvom projektov cezhraničnej spolupráce. 
 
2. Starostka podala informáciu k stavu „procesov“ k rekonštrukcii 1/9. Poslancami bola prediskutovaná téma. 

3. Pasportizácia ciest nebola doposiaľ zhotoviteľom odovzdaná. 



4. Zamestnancom obce aj materskej školy sa pridelili OOP a dezinfekcia.  

ad.8./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť a avizovala ďalšie zasadnutie OCZ v mesiaci december ako zasadnute 

podľa plánu v termíne 09. decembra 2021. 

 

Prílohy: 

1. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby so EuroTRADING, s.r.o., IČO: 44 031 483 

2. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  so Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469 

3. Zmluva o dielo na zhotovenie PD na projekt „Cyklotrasa Veľké Bierovce“ so zhotoviteľom Ing. Dušan 

Duvač-PRODOS, IČO: 33 908 346. 

4. Zmluva o NFP s Obcou Opatovce, IČO: 00 311 901 

5. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316 

6. Dohoda č. 21/13/010/31 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, IČO: 30 794 536 

7. Dodatok č. 1 so spoločnosťou TextilEco, a.s., IČO: 44 882 033 

8. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 31.12.2010 

s Poľnohospodárskym družstvom Trenčianska Turná, IČO: 00 207 284 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu rozpočtu obce na výhľadové 

roky 2023 a 2024 

10. Rozpočet obce na rok 2022 
11. Návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2023 a 2024 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 05.11.2021.                                         Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
















