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Vydaná dňa: 01.02.2022. 

 



Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 31.01.2022 

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

poslancov Z. Bírešovú 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. Rôzne 

6. Záver 

 

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

zaradené zmeny a doplnenia. 

 

 

Návrh uznesenia č. 1/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 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. 80/2021 – splnené- program zasadnutia OCZ 

Uznesenie č. 81/2021 – splnené - žiadosť spoločnosti GASTRO-ROYAL, predĺženie nájmu do 31.12.2022  

Uznesenie č. 82/2021 – splnené - žiadosť spoločnosti Pavol Fero – LIFE, predĺženie nájmu do 31.12.2022  



Uznesenie č. 83/2021 – splnené - Dodatok č. 6 so pobočnosťou GASTRO-ROYAL, predĺženie doby nájmu 

Uznesenie č. 84/2021 – splnené - Dodatok č. 6 so pobočnosťou Pavol Fero – LIFE, predĺženie doby nájmu  

Uznesenie č. 85/2021 – splnené - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme s p. Nikolou Jančovou, spôsob platby za spotrebu 

elektrickej energie.  

Uznesenie č. 86/2021 – splnené - Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so 

ZOCHPH.  

Uznesenie č. 87/2021 – splnené - Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú so 

ZOSZCH.  

Uznesenie č. 88/2021 – splnené - Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s 

Klubom Seniorov Veľké Bierovce.  

Uznesenie č. 89/2021 – splnené - Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s 

Futbalovým klubom Telovýchovná jednota Veľké Bierovce - Opatovce.  

Uznesenie č. 90/2021 – splnené - Zmluva na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce uzatvorenú s OZ 

Bierovčan.  

Uznesenie č. 91/2021 – splnené - Plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2022 tak ako bol predložený. Uznesenie 

č. 92/2021 – splnené - Rozpočtové opatrenie č. 3/2021  

Uznesenie č. 93/2021 – splnené - Návrh plánu zasadnutí OcZ  

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

K prerokovaniu neboli doručené žiadne žiadosti. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predložila poslancom na vedomie Zmluvu o poskytovaní služby č. Z/2021/12/015/Pba podpísanú so 

spoločnosťou Nuaktiv, s.r.o., IČO: 35 722 533 o poskytovaní služby zabezpečujúcej správu registratúr 

a elektronických podaní. 

Prerokovanie: Starostka objasnila o akú službu ide, o potrebe exportu dát a zabezpečení spustenia prevádzky el. 

podateľne. Odpovedala na otázky poslancov, súvisiace so zavedením epodateľne. Zmluva bola podpísaná 

v termíne 12/2021 

K tejto službe sa viaže aj Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Nuaktiv, s.r.o., IČO: 

35 722 533 o poskytnutí cloudovej služby, ktorú starostka predložila na vedomie poslancom OCZ.. 

 

Návrh uznesenia č. 2/2022  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

A) Zmluvu o poskytovaní služby č. Z/2021/12/015/Pba podpísanú so spoločnosťou Nuaktiv, s.r.o., IČO: 

35 722 533 o poskytovaní služby zabezpečujúcej správu registratúr a elektronických podaní. 

B) Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Nuaktiv, s.r.o., IČO: 35 722 533 o poskytnutí 

cloudovej služby. 

 

2. Starostka predložila poslancom na vedomie Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb podpísaný so 

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

 

Návrh uznesenia č. 3/2022  

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

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

 

ad. 5./ Rôzne 

1. Poslanci prerokovali plánované investície obce v r. 2022. výstup z tohto prerokovania bude známy až po 

zverejnení prebytku, s ktorý vznikol z hospodárenia v r. 2021. 



2. Poslanci prerokovali postupne tradičné kultúrno spoločenské a športové podujatia obce v r. 2022. zhodli sa, že 

sa budú organizovať podľa aktuálnej situácie a platných opatrení. 

3.  Starostka poslancom OCZ podala správu o stave pripravovaných projektov. 

ad.6./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť.  

Prílohy: 

1. Zmluva o poskytovaní služby č. Z/2021/12/015/Pba podpísanú so spoločnosťou Nuaktiv, s.r.o., IČO: 35 722 533 

2. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Nuaktiv, s.r.o., IČO: 35 722 533 

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

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 01.02.2022                                                  Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


