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Vydaná dňa: 04.03.2022. 

 



Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 03.03.2022 

o 18,00 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 referentku Janu Kulichovú 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“ ako 

zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo plánu. Dôvodom zvolania zasadnutia OCZ boli neodkladné body 

k prerokovaniu a schvaľovaniu – použitia FP nad rámec kompetencie starostky obce a tiež z dôvodu nakladania 

s NHM obce. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie použitia FP 

6. Schvaľovanie zmien KN 

7. Schvaľovanie VOS „POD HRUŠKAMI“ 

8. Schvaľovanie VOS „Zariadenie pre seniorov“ 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

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

zmeny a doplnenia: 

Vypustiť: 

bod č. 7. Schvaľovanie VOS „POD HRUŠKAMI“ 

bod č. 8. Schvaľovanie VOS „Zariadenie pre seniorov“ 

a to z dôvodu nedostatočného času na naštudovanie pracovného materiálu a potreby doplnenia pracovného 

materiálu. 

Ako bod 7. zaradiť schvaľovanie RO č. 1/2022 a ostatné body posunúť v nezmenenom poradí. 

 

Hlasovanie o zmene programu: 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 4/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 



4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie použitia FP 

6. Schvaľovanie zmien KN 

7. Schvaľovanie RO č. 1/2022 

8. Rôzne 

9. 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. 1/2022 – splnené - program zasadnutia OCZ 

Uznesenie č. 2/2022 – splnené, charakteru berie na vedomie - Zmluvu o poskytovaní služby č. 

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

zabezpečujúcej správu registratúr a elektronických podaní a Zmluvu o spracúvaní osobných údajov 

sprostredkovateľom Nuaktiv, s.r.o., IČO: 35 722 533 o poskytnutí cloudovej služby. 

Uznesenie č. 3/2022 – splnené - charakteru berie na vedomie - Dodatok k o poskytovaní verejných služieb 

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

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

Do zasadnutia OCZ nebola na doručená žiadosť na prerokovanie. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predložila poslancom OCZ ZD so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901, ktorou sa 

jednotlivými dodatkami upravujú cenové a objemové podmienky vývozov jednotlivých druhov odpadov: 

 

A) Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 012 21 v rozsahu jej 

aktualizácie, ktorým sa upravujú ceny a platobné podmienky za vývoz a zneškodnenie odpadu na skládke odpadu 

Luštek DCA tak, ako je uvedené v prílohe tohto dodatku. 

Prerokovanie: starostka poslancom komunikovala nárast v % vyčíslení a ročné objemy takto likvidovaného 

odpadu.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi 

č. 550 012 21 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený na prerokovanie 

OCZ. 

 

B) Dodatok č. 24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 v rozsahu jej aktualizácie, ktorým sa 

upravujú ceny a platobné podmienky za vývoz a skládkovanie komunálneho. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 



 

Návrh uznesenia č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 so 

spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený na prerokovanie OCZ. 

 

C) Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 

C) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu č. 

550 012/11 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901 tak, ako bol predložený na prerokovanie 

OCZ. 

 

2.  Starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu č. 3722005 so spoločnosťou  EUROTIP, s.r.o., IČO: 341 

37 131, kde predmetom zmluvy je zakúpenie  automobilu IVECO Daily 35S16H, 3 stranný vyklápač. Nakoľko 

ponuka na tento automobil bola obmedzená časovo, zmluva sa na schválenie predkladá dodatočne, po ústnom 

súhlase poslancov, ktorí sa jednotlivo súhlasne vyjadrili k ponuke, na najbližšom – tomto zasadaní OCZ. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 6/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 3722005 so spoločnosťou  EUROTIP, s.r.o., IČO: 341 37 131, kde 

predmetom zmluvy je zakúpenie  automobilu IVECO Daily 35S16H, 3 stranný vyklápač.  

 

3. Starostka predložila poslancom na vedomie Darovaciu zmluvu so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. 

s r.o., IČO: 17 32 42 46, kde predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 1.000,00€. Ide o iniciatívu p. riaditeľky 

MŠ, ktorá touto formou obstarala FP na renováciu podlahy v triede MŠ, za čo jej patrí vďaka. 

 

Návrh uznesenia č. 7/2022 zo dňa 03.03.2022  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Darovaciu zmluvu so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., 

IČO: 17 32 42 46, kde predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 1.000,00€. FP budú použité na renováciu 

podlahy v triede MŠ. 

 

ad. 5./ Schvaľovanie použitia FP 

1. Vzhľadom na to, že v r. 2021 nebolo možné zakúpiť úžitkový automobil tak, ako mala obec v pláne, realizovala 

kúpu v r. 2022. Situácia s týmto druhom automobilov bola/je veľmi zlá, ich dlhodobý nedostatok ovplyvnil nie len 

ceny ale tiež termíny dodávok. Obec opakovane žiadala o cenové ponuky jednotlivých predajcov. Nakoľko sa 

z dodaných kapacít predajcovi uvoľnil jeden model, bola obec opätovne oslovená s ponukou, ktorá vyhovovala 

požiadavkám obce. Obec uhradila zálohu na kúpu v súlade s platným uznesením č. 77/2021  a následne doplatok. 

Nakoľko sa jedná o kompetenciu poslancov OCZ starostka požiadala o dodatočné schválenie čerpania FP na 

dofinancovanie úžitkového automobilu vo výške 17.100,00€ a dodatočná schválenie ZD na kúpu tohto 

automobilu. 



Prerokovanie: nakoľko kúpa úžitkového automobilu pre obec bola opakovane prerokovaná v r. 2021, poslanci 

pristúpili priamo k hlasovaniu o kúpe – dofinancovaní vo výške 17.100,00€ a KPZ k tejto kúpe. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Pre kolaudáciu budovy OCU je potrebné dokončiť zadný dvor.  

Prerokovanie: Poslanci vyjadrili súhlas s potrebou kolaudácie budovy OCU pokiaľ sú všetky predpoklady ku 

zdarnej kolaudácii. Ďalším dôvodom schválenia čerpania FP z prebytku 2021 je fakt, že v plnej stavebnej sezóne 

nebude možné obstarať zhotoviteľa alebo len ťažko a tiež ceny materiálov, energií aj prác stúpajú 

nepredvídateľne. Predpokladaný náklad na osadenie obrubníkov, odvodnenia a súvisiacich úprav rín a položenia 

dlažby bude cca 6.000,00€. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

3. Pre kolaudáciu VO je potrebné dokončiť chodník, od p. B o budovu OCU vrátane.  

Prerokovanie: Poslanci vyjadrili súhlas s potrebou kolaudácie VO a to oboch etáp, pokiaľ sú všetky predpoklady 

ku zdarnej kolaudácii. Dôvody sú rovnaké ako pri vyššie uvedenom zadnom dvore. Zároveň bolo podľa 

predbežného prieskumu trhu zistené, že pokiaľ by sa tieto dve realizácie robili oddelene, niektoré náklady – 

preprava, likvidácia odpadu a pod., by sa opakovali a výsledná suma by bola vyššia. Odhadované náklady na 

realizáciu chodníka budú do 10.000,00€. Poslanci tiež zvážili, že nakoľko sa projekt optickej siete doposiaľ 

nerealizoval, pravdepodobne už nie je ďalej možné čakať na túto realizáciu, kde jednou z vyrokovaných 

podmienok bola aj úprava tohto chodníka. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

4. Starostka poslancom OCZ oznámila, že pre žiadosť o posúdenie RÚVZ a komunikáciu s MPSVaR SR je potrebné 

predložiť štúdiu. Jej predpokladaný náklad bude do 4.000,00€ a bude zároveň slúžiť pre VO PD pre tento projekt. 

Starostka požiadala o uvoľnenie FP z prebytku 2021. 

Návrh uznesenia č. 8/2022 zo dňa 03.03.2022 

A)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie úžitkového vozidla vo výške 17.100,00€ z prebytku 2021. 

B)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na úpravu dvora pri OCU vo výške 6.000,00€ z prebytku 2021. 

C)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na úpravu chodníka od p. B po budovu OCU vo výške 10.000,00€ 

z prebytku 2021. 

D)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje FP na obstaranie štúdie pre DOS vo výške 4.000,00€ z prebytku 2021. 

 

ad. 6./ Schvaľovanie zmien KN 

 

1. Starostka poslancom OCZ predložila návrh GP „Ohrady“, ktorým sa rieši a upravuje „zarovnanie“ parcely CKN 

546 tak, aby mohla byť použitá v súlade s ÚPNO ako trasa cyklotrasy. Takúto úpravu si vyžaduje prebiehajúce 

konanie k územnému rozhodnutiu. Ďalej sa týmto GP upravuje prístup na parcely občanov, susediace 

s projektom ohrady a dopravné riešenie cez pozemky vo vlastníctve obce. 



Poslanci starostlivo prerokovali tento návrh, skontrolovali zapracovanie všetkých poslaneckých návrhov a poverili 

starostku vykonaniu všetkých úkonov na realizáciu nového návrhu na vklad a zmenu členenia územia podľa 

predloženého návrhu.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 9/2022 zo dňa 03.03.2022  

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. 36319830-018/22 tak, ako bol predložený na prerokovanie  

B) poveruje starostku zápisom GP č. 36319830-018/22 do katastra nehnuteľností bez zmeny vlastníckych práv 

a charakteru parciel 

2. Starostka poslancom OCZ predložila návrh GP „HRUŠKY I.“, ktorým sa rieši a upravuje nové územie  určené na 

výstavbu individuálnych samostatne stojacich RD v súlade s ÚPNO. Tento návrh bol poslancom predložený 

koncom roka 2021, GP plán č. ..... bol riadne overený. Bez zápisu tohto GP do katastra nehnuteľností odmieta 

kataster zapísať susedné nehnuteľnosti súkromných vlastníkov, nakoľko ich hranice sa dotýkajú.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 10/2022 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. 36319830-193/21 tak, ako bol predložený na prerokovanie  

B) poveruje starostku zápisom GP č. 36319830-193/21 do katastra nehnuteľností bez zmeny vlastníckych práv 

a charakteru parciel 

3. Starostka poslancom OCZ predložila návrh GP „HRUŠKY II“, ktorým sa rieši a upravuje „zarovnanie“ parcely 

CKN 546 tak, aby mohla byť použitá v súlade s ÚPNO ako trasa cyklotrasy. Takúto úpravu si vyžaduje prebiehajúce 

konanie k územnému rozhodnutiu. Ďalej sa týmto GP upravuje prístup na parcely občanov, susediace 

s projektom ohrady a dopravné riešenie cez pozemky vo vlastníctve obce. 

Poslanci starostlivo prerokovali tento návrh, skontrolovali zapracovanie všetkých poslaneckých návrhov a poverili 

starostku vykonaniu všetkých úkonov na realizáciu nového návrhu na vklad a zmenu členenia územia podľa 

predloženého návrhu.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 11/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje návrh GP č. .36319830-217/21 tak, ako bol predložený na prerokovanie  

B) schvaľuje zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

C) poveruje starostku pripraviť všetky materiály k realizácii zámeny 

 



ad. 7./ Schvaľovanie RO č. 1/2022 

Starostka obce požiadala poslancov o schválenie RO č. 1/2022 tak, ako bolo zverejnené v súlade s platnou 

legislatívou. 

Prerokovanie: V bežných príjmoch dochádza k navýšeniu podielových daní podľa zverejnených východiskových 

štatistík na rok 2022 vo výške 31.000,- EUR (z plánovaných 255.000,00€ sa  zvyšujú na 286.000,00€ nakoľko v čase 

zostavovania plánu rozpočtu pre rok 2022 tento údaj nebol známy). Vo finančných operáciách sa navyšuje RF, 

ktorý bude použitý do konca roka 2022. 

V kapitálových výdavkoch je potrebné presunúť plánované výdavky na PD vo výške 15.000,- € na jednotlivé 
položky - Cyklotrasa +11.000,00 € a PD DOS – 4.000,00€. Navýšenie výdavkov na nákup auta IVECO +37.100,00 € 
z nevyčerpaných prostriedkov náhradnej výsadby z r.2021 a z vlastných prostriedkov. Navýšenie kapitálových 
výdavkov na položke Územný plán obce – jedná sa o doúčtovanie nákladov o 900,00€, ktoré súvisia s dotlačami 
a posudkom k spracovaniu ÚPNO. Ďalšie navýšenie je potrebné upraviť z dôvodu rekonštrukcie zadného dvora 
v MŠ na hraciu edukatívnu plochu z prostriedkov ŠR. Celkový rozpočet sa zvyšuje o 40.000,00€ ako na strane 
príjmov, tak na strane výdavkov. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 12/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy RO č. 1/2022. 

 

ad. 8./ Rôzne 

1. Starostka poslancov informovala o podnete KR PZ SR k stavu cesty 1/9 a o záveroch kontrolného dňa. 

2. Starostka poslancov informovala o rokovania na SAD TN, a zmenách v trafikone. Všetky požiadavky obce boli 

SAD prijaté. 

3. Starostka poslancov informovala o starostlivosti a administratívnych úkonoch, materiálového zabezpečenia, 

ktoré obec poskytuje občanom z Ukrajiny, ktorý sú v našej obci. 

4. Starostka poslancov OCZ informovala o zmenách v projekte Zelené obce – výsadba na obecnom cintoríne. 

Poslanci sa opätovne oboznámili s celou genézou projektu, ktorá siaha až do r. 2019, a požiadali starostku, aby 

zabezpečila vykonanie všetkých úkonov tak, aby tento projekt mohol byť realizovaný, aj keď to predstavuje 

vysokú byrokratickú záťaž úrad. 

5. starostka informovala o ústnej dohode s predsedom družstva o využití parcely CKN 292/1 na zriadenie Malej 

kompostárne. Obec požiada predstavenstvo o povolenie na užívanie tejto parcely písomne. 

6. Starostka informovala poslancov OCZ o výzve RÚVZ k organizovaniu obecných podujatí, osobitne obecných 

zabíjačiek a fašiangových veselíc. Poslanci diskutovali o pláne podujatí a dohodli sa, že k ich schvaľovaniu 

pristúpia na ďalšom zasadaní OCZ, keď už bude viac informácii k plánovaným uvoľneniam platných opatrení. 

Z rozpravy nevyplynuli žiadne uznesenia. 

ad.9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť.  

Prílohy: 

1. Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 012 21 

2. Dodatok č. 24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

3. Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 

4. Zmluvu č. 3722005 so spoločnosťou  EUROTIP 



5. Darovaciu zmluvu so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO 

6. RO č. 1/2022 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 04.03.2022                                                  Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


