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Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 16.12.2021 

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 (4. prítomní poslanci). Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila 

poslancov L. Vanka 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 neodkladné body k prerokovaniu, ako rozpočtové opatrenie č. 3/2021, zmluvy a iné. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce  

6. Schvaľovanie RO 03/2021 

7. Schvaľovanie plánu zasadnutí OCZ 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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

zaradené zmeny a doplnenia. 

 

Návrh uznesenia č. 80/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce  

6. Schvaľovanie RO 03/2021 

7. Schvaľovanie plánu zasadnutí OCZ 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 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. 59/2021 z 04.11.2021 – splnené – program zasadnutia OCZ 

Uznesenie č. 60/2021 z 04.11.2021 – splnené – FP poslané  v prospech Rehoľa piaristov na Slovensku 

Uznesenie č. 61/2021 z 04.11.2021 - splnené – FP poslané v prospech Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva v Nitre  

Uznesenie č. 62/2021 z 04.11.2021 – splnené - dotácia 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 – zmluva sa predkladá na tomto zasadnutí OCZ. 

Uznesenie č. 63/2021 z 04.11.2021 – splnené - dotácia vo výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia 

chovateľov poštových holubov na činnosť– zmluva sa predkladá na tomto zasadnutí OCZ. 

Uznesenie č. 64/2021 z 04.11.2021 – splnené - dotácia vo výške 600,00€ pre žiadateľa Základná organizácia 

slovenského zväzu chovateľov – zmluva sa predkladá na tomto zasadnutí OCZ. 

Uznesenie č. 65/2021 z 04.11.2021 – splnené - dotácia vo výške 600,00€ pre žiadateľa Klub seniorov Veľké 

Bierovce – zmluva sa predkladá na tomto zasadnutí OCZ. 

Uznesenie č. 66/2021 z 04.11.2021 – splnené - dotácia vo výške 500,00€ pre žiadateľa OZ Bierovčan – zmluva 

sa predkladá na tomto zasadnutí OCZ. 

Uznesenie č. 67/2021 z 04.11.2021 – splnené - žiadosť o predaj pozemku za účelom vybudovania potravín 

a rozličného tovaru žiadateľa – žiadateľ informovaný; v plnení VOS za účelom predaja vhodnej parcely za 

účelom vybudovania obchodu potravín v obci 

Uznesenie č. 68/2021 z 04.11.2021 -  splnené - podpísaná Zmluva č. 2021-ZO3009 o zabezpečení výkonu 

činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou EuroTRADING, s.r.o., IČO: 44 031 483. 

Uznesenie č. 69/2021 z 04.11.2021 – splnené - podpísaný Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 

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

Uznesenie č. 70/2021 z 04.11.2021 – splnené - podpísaná Zmluva 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. 

Uznesenie č. 71/2021 z 04.11.2021 – splnené – podpísaná Zmluva o NFP č. 6/2021/F s Obcou Opatovce, IČO: 

00 311 901, na účelovo viazané FP nákup posteľnej bielizne.  

Uznesenie č. 72/2021 z 04.11.2021 – splnené – podpísaná Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Kúpele 

Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316. 

Uznesenie č. 73/2021 z 04.11.2021 – splnené - podpísaná Dohoda 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. 

Uznesenie č. 74/2021 z 04.11.2021 – splnené – podpísaný Dodatok č. 1 so spoločnosťou TextilEco, a.s., IČO: 

44 882 033, kde predmetom dodatku je povinnosť obce plniť za poskytnutú službu – zber šatstva. 

Uznesenie č. 75/2021 z 04.11.2021 – splnené podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych 

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

Uznesenie č. 76/2021 z 04.11.2021 – splnené, charakteru berie na vedomie - stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu rozpočtu obce na výhľadové roky 2023 a 2024; splnené – 

schválený rozpočet obce na rok 2022; splnené, charakteru berie na vedomie návrh rozpočtu obce na výhľadové 

roky 2023 a 2024 

Uznesenie č. 77/2021 z 04.11.2021 – splnené - schválenie čerpania účelovo viazaných FP na náhradnú výsadbu 

vo výške 20.000,- € za účelom obstarania automobilu; v plnení - poverenie starostky vykonať prieskum trhu 

a ponuky predložiť na schválenie OCZ 

Uznesenie č. 78/2021 z 04.11.2021 – v plnení - poverenie starostky v príprave podkladov k prerokovaným 

projektom v bode 6.1.-3. minimálne v rozsahu určenie zámeru geometrickým plánom. 



Uznesenie č. 79/2021 z 04.11.2021 – splnené - určenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu  

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

1. Na obec bola doručená žiadosť o predĺženie nájmu vonkajšieho priestoru pred pohostinstvom „Pod 

gaštanom“.  

Prerokovanie:  

Vzhľadom na symbolickú sumu nájmu obec nepristúpila k opatreniam na zmierňovanie následkov obmedzenia 

v gastro priemysle.  

 

Návrh uznesenia č. 81/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti GASTRO-ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830 o predĺženie 

nájmu do 31.12.2022 formou dodatku k zmluve. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

2. Na obec bola doručená žiadosť o predĺženie nájmu so spoločnosťou Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423. 

 

Návrh uznesenia č. 82/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423 o predĺženie nájmu do 

31.12.2022 dodatkom k zmluve. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predložila poslancom na schválenie Dodatok č. 6 k prerokovanej žiadosti so spoločnosti GASTRO-

ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830 o predĺžení nájmu do 31.12.2022. 

 

Návrh uznesenia č. 83/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 so pobočnosťou GASTRO-ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830, kde 

predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2022. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

2. Starostka predložila poslancom na schválenie Dodatok č. 6 k prerokovanej žiadosti so spoločnosti Pavol Fero – 

LIFE, IČO: 14 046 423, kde predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2022. 

 

Návrh uznesenia č. 84/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 so pobočnosťou Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423, kde 

predmetom dodatku je predĺženie doby nájmu do 31.12.2022. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 



3. Starostka predložila poslancom na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s p. Nikolou Jančovou, IČO: 

53760514, kde predmetom dodatku je zmena spôsobu platby za spotrebu elektrickej energie spotrebovanej 

v súvislosti s prevádzkou a to zálohovou platbou v sume 100,00€/mes. spolu s úhradou nájmu a vždy pri 

vyúčtovaní dodávateľom. 

 

Návrh uznesenia č. 85/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s p. Nikolou Jančovou, IČO: 53760514, kde 

predmetom dodatku je zmena spôsobu platby za spotrebu elektrickej energie. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

4. Starostka obce predložila k prerokovaniu Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 

uzatvorenú so ZOCHPH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

Prerokovanie:  

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa uzatvára v zmysle § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 

Obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Žiadosť o poskytnutí dotácie bola prerokovaná pri zostavovaní 

rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Návrh uznesenia č. 86/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so 

ZOCHPH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

5. Starostka obce predložila Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so ZOSZCH. 

Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

Prerokovanie:  

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa uzatvára v zmysle § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 

Obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

Návrh uznesenia č. 87/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so 

ZOSZCH. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 600,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

6. Starostka obce predložila Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Klubom 

Seniorov Veľké Bierovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 1.000,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

Prerokovanie:  



Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa uzatvára v zmysle § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 

Obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. V r. 2020 a 2021 bola tomuto klubu schválená dotácia vo výške 

1.000,00€ pre každý rok avšak seniori čerpali FP len na 50% a to z dôvodu zavedených opatrení vrátane 

obmedzenia pohybu, uzatvorenia kultúrnych pamiatok, zákazu organizovania kultúrnych predstavení a pod. 

poslanci nepristúpili ku kráteniu dotácie z dôvodu opakovaného nedočerpania v minulosti, nakoľko toto 

nedočerpanie považujú za nečerpanie z vážnych príčin, ktoré si nespôsobili seniori sami. Naopak, vyjadrili 

podporu a nádej, že v r. 2022 budú už mať večší počet možnosti na realizáciu svojho schváleného plánu podujatí 

a aktivít. 

 

Návrh uznesenia č. 88/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s 

Klubom Seniorov Veľké Bierovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 1.000,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

7. Starostka obce predložila Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so 

Futbalovým klubom Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 

10.000,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

Prerokovanie:  

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa uzatvára v zmysle § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 

Obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Váha na čerpanie dotácie je 6.000,00€ na činnosť a 4.000,00€ na 

údržbu obecného majetku – šatne OTJ, hracia plocha a ostatná plocha v okolí hracej plochy. Poslanec Kadák 

informoval o podmienkach, výsledkoch a tiež o obmedzeniach v hráčskej sezóne. Tak isto konštatoval, že 

akékoľvek práce na rekonštrukcii šatní nebolo možné naplánovať, nakoľko nebolo možné predpokladať, kedy sa 

bude hrať a dokedy sa bude hrať. Starostka vyjadrila pochopenie k tomuto stavu nakoľko tieto isté okolnosti boli 

pri rekonštrukcii triedy v MŠ. Dotácia vo výške 4.000,00€ nebola čerpaná. Krátenie dotácie sa tak isto nenavrhuje 

a to z rovnakého dôvodu ako bolo prerokované v prípade žiadateľa Klub seniorov.  

 

Návrh uznesenia č. 89/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s 

Futbalovým klubom Telovýchovná jednota Veľké Bierovce- Opatovce. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 

10.000,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

8. Starostka obce predložila Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s OZ 

Bierovčan. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 500,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

Prerokovanie:  

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa uzatvára v zmysle § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 

Obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 



 

 

Návrh uznesenia č. 90/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s 

OZ Bierovčan. Predmetom zmluvy je dotácia vo výške 500,00€ pre rok 2022 na činnosť. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

ad. 5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce  

1. Hlavná kontrolórka v zmysle §18 f,ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov predkladá  na I. polrok 2022 Plán kontrolnej činnosti.  

Predložený plán bol v plnom rozsahu zverejnený a predložený na schvaľovanie.  

 

Návrh uznesenia č. 91/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2022 tak ako bol predložený. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

 

ad.6./ Schvaľovanie RO 03/2021 

Starosta obce predložila na schválenie poslancom OCZ Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2021 a to v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rozpočtovom opatrení sa presúvajú rozpočtovaných 

prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v zmysle 

zverejneného návrhu RO 

 

Návrh uznesenia č. 92/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

ad.7./ Schvaľovanie plánu zasadnutí OCZ 

Starostka predložila poslancom OCZ plán zasadnutí OCZ pre rok 2022 do vyhlásenia termínu konania volieb 

a volebného moratória. Ďalšie termíny plánu zasadnutí budú schválené v druhom polroku 2022. 

31.01.2022 

28.04.2022 

21.07.2022 

 



 

 

Návrh uznesenia č. 93/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu zasadnutí OcZ do 07/2022. 

31.01.2022 

28.04.2022 

21.07.2022 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

ad.7./ Rôzne 

Poslanci OCZ sa vyjadrili k návrhu GP „Pod hruškami“ a navrhli budúce vysporiadanie pozemkov v súkromnom 

vlastníctve v tejto lokalite. 

ad.8./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť a popriala pokojné prežitie sviatkov. 

 

Prílohy: 

1. Dodatok č. 6 so pobočnosťou GASTRO-ROYAL, s.r.o., IČO: 36 771 830 

2. Dodatok č. 6 so pobočnosťou Pavol Fero – LIFE, IČO: 14 046 423 

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s p. Nikolou Jančovou, IČO: 53760514 

4. Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so ZOCHPH 

5. Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so ZOSZCH 

6. Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Klubom Seniorov Veľké 

Bierovce 

7. Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s Futbalovým klubom 

Telovýchovná jednota Veľké Bierovce- Opatovce 

8. Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s OZ Bierovčan 

9. Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2022 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 18.12.2021.                                         Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   



 

 

 

PLÁN 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Bierovce na I. polrok 2022. 

 

 

 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 I. polroku 2022 zameraná na nasledovné činnosti: 

 

 

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

 

 

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

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

      3.    Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Veľkých 

             Bierovciach za rok  2021. 

      4.    Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021. 

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

       základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej 

       činnosti 

 

 

B. Kontrolná činnosť na I. polrok 2022 

 

1. Výkon základnej finančnej kontroly 

- kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu 

obce Veľké Bierovce  za druhý  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 za rok 2021 

 

                        Kontrolovaný subjekt:  Obec  Veľké Bierovce 

 

      

- Kontrolná akcia č.2 

                                               Kontrola zmlúv a zmluvných dokumentov podpísaných  

                                               v roku 2021 

 

      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. Pravidelné vzdelávanie, vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti kontroly.  

 

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania uvedených kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti 

od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z 

dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné 

náhodné kontroly, prípadne kontroly uložené priamo obecným zastupiteľstvom . 

 

 

 

 

 

 

 

   Vo Veľkých Bierovciach dňa   25.11.2021 

 
 

 


