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Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 07.04.2022 

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 (4. prítomní poslanci). Písaním zápisnice určila referentku Janu Kulichovú 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“ ako 

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

k prerokovaniu a schvaľovaniu – zámena NHM hodná osobitného zreteľa. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Prerokovanie projektov 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

zmeny a doplnenia: 

ako bod č. 6 bolo navrhnuté: Schvaľovanie podmienok prijatia žiadateľov o predprimárne vzdelávanie a počty 

miest pre šk. rok 2022/2023 

ako bod č. 7 bolo navrhnuté: Schvaľovanie podmienok zámeny podľa osobitného zreteľa 

ostatné body presunúť za navrhované doplnenia 

9.  Rôzne 

10.Záver 

 

Hlasovanie o zmene programu: 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

 

Návrh uznesenia č. 13/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Prerokovanie projektov 



6. Schvaľovanie podmienok prijatia žiadateľov o predprimárne vzdelávanie a počty miest pre šk. rok 

2022/2023 

7. Schvaľovanie podmienok zámeny podľa osobitného zreteľa ostatné body presunúť za navrhované 

doplnenia 

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. 4/2022 – splnené - program zasadnutia OCZ 

Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené – podpísané: Dodatok č. 12 ku Zmluve o vývoze odpadu 

veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 012 21 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901; Dodatok č. 

24 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 

34 115 901; Úplné konsolidované znenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012/11 so spoločnosťou 

Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901.  

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené – podpísaná Zmluva č. 3722005 so spoločnosťou  EUROTIP, 

s.r.o., IČO: 341 37 131. 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené – podpísaná Darovacia zmluva so spoločnosťou HENKEL 

SLOVENSKO, spol. s r.o., IČO: 17 32 42 46. 

Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené - dofinancovanie úžitkového vozidla vo výške 17.100,00€ 

z prebytku 2021; FP na úpravu dvora pri OCU vo výške 6.000,00€ z prebytku 2021; FP na úpravu chodníka od p. 

B po budovu OCU vo výške 10.000,00€ z prebytku 2021; FP na obstaranie štúdie pre DOS vo výške 4.000,00€ 

z prebytku 2021; 

Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené – podaný návrh na vklad GP č. 36319830-018/22; GP č. 

36319830-018/22  

Uznesenie č. 10/2022 zo dňa 03.03.2022 -  splnené – podaný návrh na vklad GP č. 36319830-193/21 

Uznesenie č. 11/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené - GP č. 36319830-217/21; zámena pozemkov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa riadne zverejnené 

Uznesenie č. 12/2022 zo dňa 03.03.2022 – splnené - RO č. 1/2022 

 

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

Do zasadnutia OCZ nebola na doručená žiadosť na prerokovanie. 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka predložila poslancom OCZ Poistnú zmluvu so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 

00 151 700, ktorej predmetom je poistenie motorového vozidla nadobudnutého obcou kúpou. 

Prerokovanie: poslanci sa oboznámili s ostatnými ponukami spoločností, ktoré poskytujú tento typ poistenia 

a pristúpili k hlasovaniu.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 



 

Návrh uznesenia č. 14/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poistnú zmluvu so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 

00 151 700, ktorej predmetom je poistenie motorového vozidla nadobudnutého obcou kúpou. 

 

2.  Starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu č. Z/2022/003/012/Pba so spoločnosťou  NUAKTIV, 

s.r.o., IČO: 35 722 533, kde predmetom zmluvy sú elektronické služby k systému ESMAO 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 15/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. Z/2022/003/012/Pba so spoločnosťou  NUAKTIV, s.r.o., IČO: 35 722 

533, kde predmetom zmluvy sú elektronické služby k systému ESMAO  

 

3. Starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu o nájme parkovacej/ odstavnej plochy so spoločnosťou 

RAZON, s.r.o., IČO: 51 912 317, kde predmetom zmluvy je prenájom obecného pozemku 50 m2.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 16/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme parkovacej/ odstavnej plochy so spoločnosťou RAZON, s.r.o., 

IČO: 51 912 317, kde predmetom zmluvy je prenájom obecného pozemku 50 m2.  

 

4. Starostka predložila poslancom na schválenie Darovaciu zmluvu so Slovenskou republikou – Štatistický úrad 

Slovenskej republiky, IČO: 00 166 197, kde predmetom zmluvy je darovanie tabelového počítaču v obstarávacej 

hodnote 304, 80€. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 17/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Darovaciu zmluvu so Slovenskou republikou – Štatistický úrad Slovenskej 

republiky, IČO: 00 166 197, kde predmetom zmluvy je darovanie tabelového počítaču v obstarávacej hodnote 

304, 80€. 

 

ad. 5./ Prerokovanie projektov 

 

Poslanci OCZ sa aktívne zaujímali o priebeh práce na jednotlivých projektoch. Starostka v súčinnosti 

s referentkami informovala o jednotlivých fázach ich rozpracovanosti. Jedná sa o projekty pripravované ako 

investičné zámery obce s cieľom zhodnotiť majetok obce, zvýšiť kvalitu bývania a tiež zabezpečiť rozvoj obce. 

Druhou skupinou diskutovaných projektov boli projekty, ktoré nezastrešuje obce, ale priamo sa jej dotýkajú, 

nakoľko majú aj budú mať vplyv na život obci. 

Zo správy o projektoch ani z diskusie nevyplynulo žiadne uznesenie.  



 

 

ad. 6./ Schvaľovanie podmienok prijatia žiadateľov o predprimárne vzdelávanie a počty miest pre šk. rok 

2022/2023 

 

 

1. Riaditeľka MŠ predložila poslancom OCZ návrh na podmienky prijatia detí žiadateľov do predprimárneho 

vzdelávania v súlade s podmienky riadne schválené v školskom poriadku pre šk. r. 2021/2022.  

Prerokovanie: poslanci OCZ sa oboznámili s podmienka ako boli predložené a po krátkej diskusii o plánovanej 

kapacite MŠ pristúpili k ich odhlasovaniu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 18/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) návrh na podmienky prijatia detí žiadateľov do predprimárneho vzdelávania pre š. rok 2022/2023 tak ako 

bol predložený riaditeľkou MŠ bez výhrad. 

 

2. Riaditeľka MŠ predložila poslancom OCZ návrh počet prijatých detí do MŠ pre šk. r. 2022/2023 a to v počte 36 

detí celkom pre dve triedy. 

Prerokovanie: Poslanci sa zaujímali o predpokladaný počet voľných miest. Tento počet priamo závisí od počtu 

detí, ktoré nastúpia do prvých tried v novom školskom roku. pp to bude max. 8 voľných miest. Ďalej sa 

diskutovalo o implementácii „tzv. novely školského zákona“, podľa ktorej je povinná školská dochádzka od 5+ 

a tiež možnosti, že do MŠ v priebehu šk. roka bude musieť byť prijaté dieťa, ktoré bude mať trvalý pobyt v obci 

Veľké Bierovce, prípadne dieťa so statusom Odídenec. Pre tieto prípady poslanci zvážili nechať voľnú kapacitu +2 

miesta a pristúpili k hlasovaniu o požadovanej kapacite 36 miest. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 0 0 4 

 

Návrh uznesenia č. 18/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

B) návrh na kapacitu 36 detí v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach pre šk. rok 2022/2023 

 

3. Starostka požiadala  poslancov o schválenie kapacity 38 detí v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach pre šk. 

rok 2022/2023 s tým, že 2 miesta ostanú ako voľná pohotovostná kapacita. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 18/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

C) kapacitu 38 detí v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach pre šk. rok 2022/2023 

 



ad. 7./ Schvaľovanie podmienok zámeny podľa osobitného zreteľa ostatné body presunúť za navrhované 

doplnenia  

Starostka predložila poslancom OCZ na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce zámer na 
zámenu pozemkov Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde predmetom zámeny sú: 
a) pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Veľké Bierovce: 

- diel č. 10 – orná pôda o výmere 86 m2 (ďalej len „diel č. 10“),  

- diel č. 11 – orná pôda o výmere 91 m2 (ďalej len „diel č. 11“), 

- diel č. 12 – orná pôda o výmere 112 m2 (ďalej len „diel č. 12“), 

- diel č. 13 – orná pôda o výmere 128 m2 (ďalej len „diel č. 13“), 

- diel č. 14 – orná pôda o výmere 170 m2 (ďalej len „diel č. 14“), 

- diel č. 15 – orná pôda o výmere 189 m2 (ďalej len „diel č. 15“), 

- diel č. 16 – orná pôda o výmere 207 m2 (ďalej len „diel č. 16“), 

- diel č. 17 – orná pôda o výmere 878 m2 (ďalej len „diel č. 17“),  
ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 431/5 orná pôda o výmere 1861 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 
zapísaných na LV č. 1 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,  
b) pozemky v bezdpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Michal V. a Eva V.: 

- diel č. 1 – orná pôda o výmere 983 m2  (ďalej len „diel č. 1“), 

- diel č. 2 – orná pôda o výmere 384 m2 (ďalej len „diel č. 2“), 

- diel č. 3 – orná pôda o výmere 401 m2 (ďalej len „diel č. 3“), 

- diel č. 4 – orná pôda o výmere 3 m2 (ďalej len „diel č. 4“),  
ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 165/2 orná pôda o výmere 1771 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 
zapísanom na LV č. 1018 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
c) pozemky vo výlučnom vlastníctve: Michal J.: 

- diel č. 5 – orná pôda o výmere 363 m2 (ďalej len „diel č. 5“), 

- diel č. 6 – orná pôda o výmere 177 m2 (ďalej len „diel č. 6“), 
ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/4 orná pôda o výmere 540 m2 zapísanom na LV 
č. 976 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
d) pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Juraj Š. a Michaela Š.: 

- diel č. 7 – orná pôda o výmere 211 m2 (ďalej len „diel č. 7“), 

- diel č. 8 – orná pôda o výmere 372 m2 (ďalej len „diel č. 8“), 

- diel č. 9 – orná pôda o výmere 417 m2 (ďalej len „diel č. 9“). 
ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/5 orná pôda o výmere 1000 m2 zapísanom na LV 
č. 1016 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
na základe Geometrického plánu č. 36319830-217/21 na oddelenie pozemkov p.č. 165/2,  165/4-5, 165/7-11 
a 431/5 vyhotoveným dňa 24.03.2022 spoločnosťou Gerys plus s.r.o., so sídlom Janka Matušku 751/3, Bánovce 
nad Bebravou, IČO: 36 319 830, úradne overeným dňa 04.04.2022 pod číslom 455/22 (ďalej len „geometrický 
plán“) a to tak, že na základe zámeny dielov č. 1-17: 
a) obec Veľké Bierovce nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 165/2 orná 

pôda o výmere 1861 m2; 
b) Michal J. nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 431/5 orná pôda 

o výmere 86 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/4 orná pôda o výmere 454 m2; 
c) Juraj Š. a Michaela Š. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 

novovytvorenú parcelu CKN č. 165/5 orná pôda o výmere 500 m2 a novovytvorenú parcelu 165/10 orná pôda 
o výmere 500 m2; 

d) Michal V. a Eva V. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 novovytvorenú 
parcelu CKN č. 165/7 orná pôda o výmere 591 m2, novovytvorenú parcelu CKN č. 165/8 orná pôda o výmere 
590 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/9 orná pôda o výmere 590 m2. 

Zámena je bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov z dôvodu, že sa jedná 
o totožnú lokalitu, rovnakú kvalitu zamieňaných pozemkov (orná pôda) a zámena je vykonaná v pomere 1:1. 
Náklady spojené so zámenou pozemkov (poplatky) hradia účastníci zámeny pomerne. Nákladmi sa rozumie 
najmä náklad na GP. Účelom zámeny je dôvod hodný osobitého zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa 
v scelení pozemkov vo vlastníctve jednotlivých účastníkov do ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných 
domov v súlade s územným plánom obce Veľké Bierovce. Pozemky, ktorých vlastníkom sa stane Účastník 1 (obec 



Veľké Bierovce) budú v budúcnosti využité na IBV v súlade s ÚPNO. Tento zámer bude zverejnený na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke Obce Veľké Bierovce.  
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 0 0 

 

 

 

Návrh uznesenia č. 19/2022 zo 07.04.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce: 
  
A) Zámer na zámenu pozemkov Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde predmetom 
zámeny sú: 
a) pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Veľké Bierovce: 

- diel č. 10 – orná pôda o výmere 86 m2 (ďalej len „diel č. 10“),  

- diel č. 11 – orná pôda o výmere 91 m2 (ďalej len „diel č. 11“), 

- diel č. 12 – orná pôda o výmere 112 m2 (ďalej len „diel č. 12“), 

- diel č. 13 – orná pôda o výmere 128 m2 (ďalej len „diel č. 13“), 

- diel č. 14 – orná pôda o výmere 170 m2 (ďalej len „diel č. 14“), 

- diel č. 15 – orná pôda o výmere 189 m2 (ďalej len „diel č. 15“), 

- diel č. 16 – orná pôda o výmere 207 m2 (ďalej len „diel č. 16“), 

- diel č. 17 – orná pôda o výmere 878 m2 (ďalej len „diel č. 17“),  
ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 431/5 orná pôda o výmere 1861 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 
zapísaných na LV č. 1 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,  
b) pozemky v bezdpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Michal V. a Eva V.: 

- diel č. 1 – orná pôda o výmere 983 m2  (ďalej len „diel č. 1“), 

- diel č. 2 – orná pôda o výmere 384 m2 (ďalej len „diel č. 2“), 

- diel č. 3 – orná pôda o výmere 401 m2 (ďalej len „diel č. 3“), 

- diel č. 4 – orná pôda o výmere 3 m2 (ďalej len „diel č. 4“),  
ktoré boli oddelené od pozemku parc. reg. „C“ č. 165/2 orná pôda o výmere 1771 m2 v k.ú. Veľké Bierovce 
zapísanom na LV č. 1018 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
c) pozemky vo výlučnom vlastníctve: Michal J.: 

- diel č. 5 – orná pôda o výmere 363 m2 (ďalej len „diel č. 5“), 

- diel č. 6 – orná pôda o výmere 177 m2 (ďalej len „diel č. 6“), 
ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/4 orná pôda o výmere 540 m2 zapísanom na LV 
č. 976 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
d) pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1: Juraj Š. a Michaela Š.: 

- diel č. 7 – orná pôda o výmere 211 m2 (ďalej len „diel č. 7“), 

- diel č. 8 – orná pôda o výmere 372 m2 (ďalej len „diel č. 8“), 

- diel č. 9 – orná pôda o výmere 417 m2 (ďalej len „diel č. 9“). 
ktoré boli oddelené od pozemku pozemok parc. reg. „C“ č. 165/5 orná pôda o výmere 1000 m2 zapísanom na 
LV č. 1016 vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, 
na základe Geometrického plánu č. 36319830-217/21 na oddelenie pozemkov p.č. 165/2,  165/4-5, 165/7-11 
a 431/5 vyhotoveným dňa 24.03.2022 spoločnosťou Gerys plus s.r.o., so sídlom Janka Matušku 751/3, Bánovce 
nad Bebravou, IČO: 36 319 830, úradne overeným dňa 04.04.2022 pod číslom 455/22 (ďalej len „geometrický 
plán“) a to tak, že na základe zámeny dielov č. 1-17: 
a) obec Veľké Bierovce nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 165/2 orná 
pôda o výmere 1861 m2; 
b) Michal J. nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu CKN č. 431/5 orná pôda 
o výmere 86 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/4 orná pôda o výmere 454 m2; 



c) Juraj Š. a Michaela Š. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 
novovytvorenú parcelu CKN č. 165/5 orná pôda o výmere 500 m2 a novovytvorenú parcelu 165/10 orná pôda 
o výmere 500 m2; 
d) Michal V. a Eva V. nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 novovytvorenú 
parcelu CKN č. 165/7 orná pôda o výmere 591 m2, novovytvorenú parcelu CKN č. 165/8 orná pôda o výmere 
590 m2 a novovytvorenú parcelu CKN č. 165/9 orná pôda o výmere 590 m2 v zmysle účelu zdôvodneného 
v návrhu (Dôvodom hodným osobitého zreteľa je scelenie pozemkov vo vlastníctve jednotlivých účastníkov do 
ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným plánom obce Veľké Bierovce.). 
 
B) Zámenu bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov  
 
C) Náklady spojené so zámenou pozemkov (poplatky) na ťarchu účastníkov zámeny pomerne a to nasledovne: 

Účastník 2 uhradí Účastníkovi 1 sumu vo výške  89,90 €, 

Účastník 3 a Účastník 4 uhradia spoločne a nerozdielne Účastníkovi 1 sumu vo výške 211,60 €, 

Účastník 5 a Účastník 6 uhradia spoločne a nerozdielne Účastníkovi 1 sumu vo výške 498,50 €. 

 

ad. 8./ Rôzne 

V časti rôzne sa nikto neprihlásil do diskusie. 

ad.9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným na účasť.  

Prílohy: 

1. Poistnú zmluvu so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,  

2. Zmluvu č. Z/2022/003/012/Pba so spoločnosťou  NUAKTIV 

3. Zmluvu o nájme parkovacej/ odstavnej plochy so spoločnosťou RAZON, s.r.o., 

4. Darovaciu zmluvu so Slovenskou republikou – Štatistický úrad Slovenskej republiky, 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 08.04.2022                                                  Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

  

   

 

 

 

 

 



 

 

 


