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Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 25.08.2022 

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 referentku Janu Kulichovú a za overovateľov 

zápisnice určila poslancov P. Baca 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 na zvolanie zasadnutia OCZ mimo plánu je 

schvaľovanie úpravy rozpočtu z dôvodu oznámenia vlády SR a MF SR o úprave príjmu z DPO, zrušenia konania 

Katastrálneho odboru OÚ a iné. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu 2022 

6. Prerokovanie projektov 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

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

zmeny a doplnenia: 

ako bod 7. starostka obce navrhla zaradiť schvaľovanie dokumentov MŠ k začiatku šk. roka 2022/2023 ostatné 

body sa posúvajú v nezmenenom poradí. 

 

Hlasovanie o zmenách a doplneniach programu: 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

Návrh uznesenia č. 41/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Prerokovanie žiadostí 

4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu 2022 

6. Prerokovanie projektov 

7. Schvaľovanie dokumentov MŠ k začiatku šk. roka 2022/2023 

8. Rôzne 

9. Záver 



 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 28/2022 zo 16.06.2022 - splnené – program zasadnutia OCZ   

Uznesenie č. 29/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Dohoda o odstúpení od zámennej zmluvy zo dňa 

11.05.2022; vrátené poskytnuté plnenia všetkým stranám  

Uznesenie č. 30/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Zámenná zmluva uzatvorená za účelom reparcelizácie 

a zámeny nehnuteľností  

Uznesenie č. 31/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Zmluva so spoločnosťou DCA Audit s. r. o. 

Uznesenie č. 32/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Zmluva č. 1422 073 o poskytnutí dotácie 

z prostriedkov DPO SR a zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške najmenej 5% z celkovej 

schválenej a poskytnutej rozpočtovanej dotácie, v zmysle schváleného rozpočtu obce   

Uznesenie č. 33/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Zmluva o poskytnutí daru, zo dňa 11.05.2022 a zo dňa 

14.06.2022 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s 

Uznesenie č. 34/2022 zo 16.06.2022 – splnené - podpísaná Zmluva o dielo so spoločnosťou ArREA, projektový 

ateliér, s.r.o., IČO: 31432182, ako úspešným predkladateľom ponuky na obstaranie PD pre územné rozhodnutie 

na akciu Zariadenie pre seniorov. 

Uznesenie č. 35/2022 zo 16.06.2022 – splnené – charakteru berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Veľké Bierovce k Záverečnému účtu obce veľké Bierovce za rok 2021 a schválený Záverečný účet obce a 

celoročné hospodárenie  

Uznesenie č. 36/2022 zo 16.06.2022 – splnené -  použitie prebytku hospodárenia a rozdelenie a použitie RF 

Uznesenie č. 37/2022 zo 16.06.2022 – splnené – charakteru berie na vedomie indikatívnu ponuku, stanovisko HK 

ku Dodatku č. 5 k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ, schválená výška KTK 20.000,00€ podpísaný Dodatok č. 5 

k Zmluve o KTK č. 705/2018/UZ vrátane podmienok uvedených v ostatných dokumentoch vzťahujúcich sa na 

čerpanie KTK 

Uznesenie č. 38/2022 zo 16.06.2022- splnené - schválený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké 

Bierovce na II. polrok 2022  

Uznesenie č. 39/2022 zo 16.06.2022 – splnené - schválených päť poslancov Obecného zastupiteľstva Veľké 

Bierovce na celé volebné obdobie 2022 – 2026 a plný pracovný úväzok na výkon funkcie starostu obce Veľké 

Bierovce na celé funkčné volebné obdobie 2022 – 2026. 

Uznesenie č. 40/2022 zo 16.06.2022 – splnené – vyhlásená VOS tak ako bolo schválené OCZ s tým, že VOS bola 

vyhlásená 03. augusta z dôvodu neskoršieho dodania ZP k tejto VOS.   

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 

1. Pán S.P. požiadal obec o vyhlásenie novej VOS pre prenájom poľnohospodárskej pôdy v čo najkratšom 

možnom termíne a svoju žiadosť zdôvodnil tým, že obec môže dosiahnuť z prenájmu väčší výnos z ročného 

nájomného. S.P. sa zasadnutia OCZ nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. 

Prerokovanie: Starostka poslancom predložila aktuálnu ZD k nájmu poľnohospodárskej pôdy a poslanci vec 

prerokovali. Poslanci požiadali starostku o zabezpečenie právneho stanoviska k možnosti VOS k prenájmu 

poľnohospodárskej pôdy. 

 



Návrh uznesenia č. 42/2022 zo 25.08.2022    

Poslanci OCZ poverujú starostku k vypracovaniu podkladov k prerokovaniu možnej VOS k nájmu 

poľnohospodárskej pôdy. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

2. SÝKORKA n.o. zastúpená p. M. Mojžišom požiadala obec o poskytnutie finančného príspevku na rok 2023 vo 

výške 750,00€ pre klientku Ľ.O.  

Prerokovanie: Poslanci sa vyjadrili k žiadosti a požiadali starostku o vyžiadanie doplňujúcich informácií 

a dokladov, ktoré by preukazovali povinnosť plnenia z takéhoto nároku. 

  

Návrh uznesenia č. 43/2022 zo 25.08.2022    

Poslanci OCZ poverujú starostku vyžiadaním doplňujúcich informácií a dokladov, ktoré by preukazovali 

povinnosť plnenia z nároku poskytnutie finančného príspevku n rok 2023 vo výške 750,00€ pre klientku Ľ.O.  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

1. Starostka obce poslancom OCZ oznámila, že Okresný úrad, Katastrálny odbor zamietol rozhodnutím vykonať 

úkony uvedené v Návrhu na vklad a zápis reparcelizácie. Preto je potrebné túto Zmluvu ukončiť Dohodou 

o odstúpení od zámennej zmluvy a vrátiť zmluvným stranám plnenie.  

Prerokovanie: Poslanci OCZ sa podrobne zaoberali zdôvodnením rozhodnutia o zamietnutí zápisu vlastníckych 

práv, vypočuli si niekoľko právnych stanovísk a uvádzali niektoré príklady z praxe. 

 

Návrh uznesenia č. 44/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 

A) schvaľuje Dohodu o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej podľa §48 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení, medzi obcou a FO – M.J., J.Š., M.Š., M.V., E.V., ktorej predmetom je reparcelizácia 

a zámena nehnuteľností podľa Geometrického plánu č. 36319830-217/21 na oddelenie pozemkov p.č. 165/2, 

165/4-5, 165/7-11 a 431/5  

B) ukladá starostke obce v zmysle §451  Občianskeho zákonníka vrátiť poskytnuté plnenia všetkým stranám a 

to bezodkladne najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu tejto dohody jednotlivými účastníkmi, v plnej výške, na 

bankový účet každej zmluvnej strany tak, ako je uvedené v dohode. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

2. Starostka obce informovala poslancov OCZ, že je potrebné schváliť  

nový zámer vysporiadania parciel Hrušky II. a aj spôsob predaja a kúpnopredajnú cenu. K tomuto úkonu starostka 

predložila v súčinnosti s právničkou obce nový Návrh na vysporiadanie a to 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 ako Zámer predaja pozemkov Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

kde predmetom predaja sú pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Veľké Bierovce: 

- parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m², 

 - diel č.11 – orná pôda o výmere 91m²,  



 - diel č.12 – orná pôda o výmere 112m²,  

 - diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², 

 - diel č.14 – orná pôda o výmere 170m²,  

 - diel č.15 – orná pôda o výmere 189m²,   

 - diel č.16 – orná pôda o výmere 207m². 

Parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m²  a  diel č.11 – orná pôda o výmere 91m², kupujúcemu Michal Jurčo, 
bytom 913 11 Veľké Bierovce 319. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 177,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške   144,00 €. 
 
Diel č.12 – orná pôda o výmere 112m² a diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², kupujúcim Juraj Šišovský 
a Michaela Šišovská,  bytom 913 36 Selec 340. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 240,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 195,00 €. 
 
Diel č.14 – orná pôda o výmere 170m², diel č.15 – orná pôda o výmere 189m² a diel č.16 – orná pôda o výmere 
207m², kupujúcim Michal Vrba a Eva Vrbová, bytom Partizánska  č. 803/28, 911 01 Trenčín. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 566,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 460,00 €. 
Účelom predaja je dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v scelení pozemkov vo vlastníctve jednotlivých účastníkov do ucelenej 
plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným plánom obce Veľké Bierovce.  
 

Prerokovanie: nakoľko sa jedná o tretie konanie v tej istej veci vykonávané iným spôsobom, a k veci bolo 

opakovane podrobné prerokovanie, poslanci pristúpili k schvaľovaniu návrhu uznesenia. 

 

Návrh uznesenia č. 45/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zámer vysporiadania parciel Hrušky II. a aj spôsob predaja a kúpnopredajnú cenu. K tomuto úkonu starostka 

predložila v súčinnosti s právničkou obce nový Návrh na vysporiadanie a to 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 ako Zámer predaja pozemkov Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, kde predmetom predaja sú pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Veľké Bierovce: 

- parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m², 

 - diel č.11 – orná pôda o výmere 91m²,  

 - diel č.12 – orná pôda o výmere 112m²,  

 - diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², 

 - diel č.14 – orná pôda o výmere 170m²,  

 - diel č.15 – orná pôda o výmere 189m²,   

 - diel č.16 – orná pôda o výmere 207m². 

Parcela č. 431/5 – orná pôda o výmere 86m²  a  diel č.11 – orná pôda o výmere 91m², kupujúcemu Michal Jurčo, 
bytom 913 11 Veľké Bierovce 319. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 177,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške   144,00 €. 



 

Diel č.12 – orná pôda o výmere 112m² a diel č.13 – orná pôda o výmere 128m², kupujúcim Juraj Šišovský 
a Michaela Šišovská,  bytom 913 36 Selec 340. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 240,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 195,00 €. 
 

Diel č.14 – orná pôda o výmere 170m², diel č.15 – orná pôda o výmere 189m² a diel č.16 – orná pôda o výmere 
207m², kupujúcim Michal Vrba a Eva Vrbová, bytom Partizánska  č. 803/28, 911 01 Trenčín. 

Cena predaja je navrhovaná vo výške 1,00 €/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 566,00 €. 
Príslušenstvo za predmet predaja je vo výške 460,00 €. 
Účelom predaja je dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v scelení pozemkov vo vlastníctve jednotlivých účastníkov do 
ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným plánom obce Veľké Bierovce.  
B) cenu predaja vo výške 1,00€/m2, teda za celý predmet predaja vo výške 983,00 €. 

C) účel predaja je dôvod hodný osobitého zreteľa, ktorý spočíva v scelení pozemkov vo vlastníctve jednotlivých 

účastníkov kúpnej zmluvy do ucelenej plochy vhodnej pre výstavbu rodinných domov v súlade s územným 

plánom obce Veľké Bierovce. V každom prípade sa jedná o zvyškové  pozemky malej výmery, ktoré 

bezprostredne susedia s pozemkami jednotlivých kupujúcich. Obec kúpnou zmluvou nadobudne od manželov 

V.  za totožnú kúpnu cenu za m2 diel č. 1 vyznačený na geometrickom pláne vo výmere 983 m2, t.j. vo výmere 

totožnej s výmerou parcely  č. 431/5 a dielov 11-16 predávaných obcou. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

3. Starostka poslancom predložila poslancom OCZ Kúpnu zmluvu na obstaranie vyvýšených záhonov 

s príslušenstvom pre potreby dotvorenia projektu náhradnej výsadby – realizácia verejnej zelene, nakoľko tento 

projekt obsahuje aj prvky záhradnej dekoratívnej architektúry. Jedná sa teda o ďalšiu etapu realizácie projektu.  

Prerokovanie: Poslanci sa oboznámili s obsahom návrhu zmluvy a podrobne prediskutovali. Navrhli, aby 

starostka informovala občanov o každej úprave, oprave, udržiavaní a zhodnocovaní obecného majetku, nakoľko 

nie všetci občania vedia o rôznych aktivitách, poslanci hovorili aj o iných projektoch a aktivitách mimo 

prerokovávanej zmluvy. 

 

Návrh uznesenia č. 46/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu na obstaranie vyvýšených záhonov s príslušenstvom pre 

potreby dotvorenia projektu náhradnej výsadby – realizácia verejnej zelene s P.J., v obstarávacej sume 

850,00€ za podmienok stanovených v predloženej zmluve. 

    

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

4. Starostka predložila poslancom návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku uzatvorenú podľa 

§151n a nasl. v spojení s §531 a §532 zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi obcou ako 

povinným, ZSD ako oprávneným a FO – S.Ž. ako žiadateľom, kde predmetom zmluvy sú ustanovené podmienky 

zriadenia vecných bremien na parcelách vo výlučnom vlastníctve obce, v ktorých majú byť trasované nové siete 

NN, VN pre plánovanú IBV na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. 

Prerokovanie: poslanci po preskúmaní ZD a GP požiadali o odborné a právne stanovisko, ktoré poslancom 

starostka komunikovala. Poslanci návrh posúdili ako nekompletný a požiadali starostku o zabezpečenie 

doplnenia návrhu ZD a predloženie na najbližšie zasadnutie OCZ už so zapracovanými pripomienkami. 



 

Návrh uznesenia č. 47/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku na vyzvanie žiadateľa FO – S.Ž. o doplnenie a upravenie návrhu 

Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku uzatvorenú podľa §151n a nasl. v spojení s §531 a §532 

zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi obcou ako povinným, ZSD ako oprávneným 

a FO – S.Ž. ako žiadateľom, kde predmetom zmluvy sú ustanovené podmienky zriadenia vecných bremien na 

parcelách vo výlučnom vlastníctve obce, v ktorých majú byť trasované nové siete NN, VN pre plánovanú IBV 

na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. 

Pripomienky:  

1. Podanie návrhu na vklad môže byť len spoločné (žiadateľ s obcou) po zaplatení jednorazovej náhrady.  

2. Doplniť do návrhu chýbajú dve parcely, ktoré sú v ZP neohodnotené (v zmysle priložených GP).  

    

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

ad. 5./ Schvaľovanie úpravy rozpočtu 2022 

1. Starostka obce predložila poslancom OCZ na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2022 v súlade s § 14 zákona 

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

Prerokovanie:  

PÍJMY: V bežných príjmoch navyšujeme príjem z podielových daní podľa zverejnených východiskových štatistík 

na rok 2022 vo výške 12.000,00€ (z plánovaných 286.000,00€ zvyšujeme na 298.000,00€). Nájom za bar 

upravujeme o navýšenie 2.000,00 podľa platnej zmluvy o nájme. ŠJ stravné – navýšenie o 3.000,00€ z dôvodu 

vyššieho počtu detí od 09/2022 poberajúcich stravu. Iné príjmy navyšujeme o 800,00€ € - príjmy z príslušenstva 

zo zámenných zmlúv Hrušky II. Dotáciu na MŠ navyšujeme o 3.600,00€ (z plánovaných 1.600,00€ zvyšujeme na 

5.200,00€ podľa predpisu na výchovu a vzdelávanie MŠ na celý rok 2022, ktorý je vo výške 5.227,- €). Znižujeme 

dotáciu na stravu detí v MŠ o 1.000,00€ vzhľadom k tomu, že od 09/22 nebudú žiadne deti spĺňať podmienky na 

„stravu zadarmo“. 

V kapitálových príjmoch upravujeme rozpočet o plánovaný výnos z predaja časti pozemkov Ohrady a to vo výške 

518.000,00€ a plánovaný príjem z predaja pozemkov Hrušky II. o 90.000,00€. 

Vo finančných operáciách navyšujeme RF, ktorý bude použitý do konca roka vo výške 22.700,00€ (z plánovaných 

24.000,00€ na 46.700,00€). Navyšujeme výšku nečerpaného kontokorentného úveru vo výške 10.000,00€ 

o 10.000,00€ teda na 20.000,00€, ktoré budú tvoriť rezervu obce pre prípad nutnosti plnenia ďalších 

nepredvídateľných úloh zo strany štátu. 

VÝDAVKY: V bežných výdavkoch presúvame výdavky medzi jednotlivými položkami aj medzi kapitolami bežného 

rozpočtu. Jedná sa hlavne o navýšenie miezd podľa predpokladu  čerpania do konca roka, na ktoré sme použili 

prostriedky z podielových daní, ktoré sme zvyšovali. Dôvodom je platnosť vyššej kolektívnej zmluvy a plnenie z 

nej. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí úprava v kapitole Verejná zeleň/sadenice, zemina – jedná sa o náhradnú 

výsadbu, ktorú sme znížili o 27.800,00€ (presun čiast. financovania kúpy auta IVECO, ktoré slúži na účely 

náhradnej výsadby, jej údržby vo výške 20.000,00€ do kapitálových výdavkov, zvyšok bude použitý v iných 

kapitolách. Na účte zostáva nevyčerpaná časť prostriedkov na náhradnú výsadbu. Ďalej zvyšujeme výdavky 

o 1.700,00€ (jedná sa o zvýšenie dotácie na MŠ na výchovu a vzdelávanie. Zvyšujeme v časti príjmov aj vo časti 

výdavkov na celkovú sumu 5.200,00€). Tak ako v príjmoch aj vo výdavkovej časti znižujeme prostriedky na nákup 

potravín hradených z dotácie, nakoľko od 09/22 nebudeme čerpať dotáciu na stravu pre deti MŠ) vo výške 1.000,-

€. Zvýšenie teda nastane aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti). 

V kapitálových výdavkoch presúvame finančné prostriedky vo výške 17.100,00€. Jedná sa o presun prostriedkov 

z dôvodu financovania doplatku za auto IVECO z vlastných zdrojov na financovanie z rezervného fondu obce 

podľa Uzn. 08/2022 schváleného zastupiteľstvom 03.03.2022. Navýšenie výdavky na prípravnú projektovú 

dokumentácia a čiastkovú úhradu pripojovacích poplatkov pri budovaní IS obcou o 95.600,00€ (z plánovaných 

príjmov za predaj pozemkov). Navyšujeme kapitálové výdavky na úpravu dvora za obec. úradom a úprava 



chodníka popri úrade  o 14.300,00€. Čerpanie prostriedkov z RF na základe Uzn. 08/2022 zo dňa 03.03.2022. 

Navyšujeme výdavky o 16.750,00€ - štúdia a prípravná projektovej dokumentácie na „Zariadenie pre seniorov vo 

Veľkých Bierovciach“ z plánovaných 4.000,00€ na 20.750,00€. 

Celkový rozpočet sa zvyšuje o celkom o 661.100,- € ako na strane príjmov a o 142.610,- € na strane výdavkov 

a tým po tejto úprave bude reflektovať nové skutočnosti, ktoré pri zostavovaní rozpočtu 2022 v roku 2021 neboli 

známe. 

 

Návrh uznesenia č. 48/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022 v súlade s § 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 3 0 0 

 

2. Starostka obce požiadala poslancov OCZ o schválenie použitia FP z rezervného fondu obce, ktorý vznikol ako 

prebytok z hospodárenia v minulom období a to v sume 4.000,00€ za účelom dofinancovania nákladov obce, 

pričom sa nejedná o bežné náklady na prevádzku v zmysle náklady na mzdy, energie, a iné bežné výdavky, ale o 

náklady na opravy, údržbu a zhodnocovanie majetku obce a to:  

 ďalšia etapa rekonštrukcie VO – výmena svietidiel za KD za nové, LED osvetlenie,  

 obstaranie dvoch nových kombinovaných šporákov, ponorného mixéru a miešača pre ŠJ, čiastočné 

náklady na obstaranie uvedeného pre MŠ budú z poplatku „réžia“, ktorý rodičia mesačne uhrádzajú so 

stravným 

 rekonštrukcia zástavky – materiál dlažba, farba, kovové výplne, strecha,  

Návrh uznesenia č. 49/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 4.000,- eur na dofinancovanie nákladov 

obce, na zveľaďovanie majetku obce nad rámec bežnej údržby ako bola rozpočtovaná a na čiastočnú úhradu 

vybavenia ŠJ tak, ako bolo uvedené v návrhu.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

3. Starostka obce požiadala poslancov OCZ o uvoľnenie FP vo výške 20.000,00€ na ďalšie etapy realizácie 

projektu Náhradná výsadba a to na financovanie vyvýšených záhonov a úhradu záhradného náradia 

a výsadbového materiálu. 

Prerokovanie: poslanci vyjadrili spokojnosť s jednotlivými etapami realizácie náhradnej výsadby, diskutovali 

o pozitívnych hlasoch na jednotlivé lokácie a informovali sa o ďalších plánovaných činnostiach. Poslanci tiež 

diskutovali o neustálom odďaľovaní termínu vypratania čiernych skládok, ktoré sa stále neuskutočnilo 

z kapacitných dôvodov poskytovateľa. 

Návrh uznesenia č. 50/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na náhradnú výsadbu 

vo výške 20.000,- € za účelom financovanie vyvýšených záhonov a úhradu záhradného náradia 

a výsadbového materiálu. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 



ad. 6./ Prerokovanie projektov 

1. Starostka informovala poslancov, že v zmysle ich poverenia a v súlade so súhlasným stanovisko nájomcu PD 

Trenčianska Turná bola podaná žiadosť na OÚ TN odbor starostlivosti o ŽP o súhlas so zriadením Malej 

kompostárne.  

2. Starostka informovala poslancov, že podľa ich pokynov zvolala všetkých občanov, ktorí hospodárili na 

Ohradách a na niekoľkých stretnutiach s vedením PD Trenčianska Turná hľadala schodné riešenie pre určenie inej 

plochy, ktorá im môže byť ponúknutá ako náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy. Ako novú lokáciu obec 

navrhla Malý Bobrovník, kde by bolo takéto užívanie v súlade s platný ÚPNO. Nakoniec sa všetci užívatelia 

uspokojili tak, ako sa dohodli s vedením PD, a teda buď nežiadali náhradnú pôdu alebo súhlasili s novou výmerou 

na novej lokácii.  

Rovnaký postup bol zvolený aj pre lokalitu Hrušky II. 

ad. 7./ Schvaľovanie dokumentov MŠ k začiatku šk. roka 2022/2023 

P. riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach predložila poslancom OCZ materiál o schváleniu: 

1. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

2. Školský vzdelávací program  

3. Školský poriadok 

4. Rozvrh pracovného času zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, 

školský rok 2020/2021 

Prerokovanie: 

Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ, Školský vzdelávací program a Rozvrh pracovného času 

zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach poslanci nepripomienkovali a navrhli ho schvaľovať tak, ako boli 

predložené p. riaditeľkou MŠ.  

Do správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský rok 

2020/2021 poslanci navrhli zapracovať zmenu v časti Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti v rozsahu aktualizácie skutočných príjmov a výdavkov pre školský rok 2021/2022. 

Navrhovaná zmena: 

Príjmy z PD pre financovanie MŠ a ŠJ predstavovali 127.971,16€. Dotácia na MŠ 5+ 09/21 až 07/22 boli 4.357,00. 

Príspevok od rodičov 09/21-07/22 bol 3.772,47€ a prijatá dotácia na OOPP z OÚ TN bol 240,00€. Celkové 

skutočné príjmy pre šk. r. 2021/2022 predstavovali 136.340,63€ spolu. 

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 76.237,75€. výdavky na energie spolu boli vo výške 3.012,28€. výdavky 

na EDU (5+) boli 4.161,39€ a z týchto sa hradili napr. divadelné predstavenie, beseda, EDU pomôcky ako ceruzky, 

perá, modelovacie potreby, zošity, papier, hojdacie sedačky, futbalové bránky, vodná stena, lopty, balančná 

plošina, kufríky a iné. Ostatné výdavky vo výške 9.347,95€ boli použité v sume 819,05€ na úpravu dvora v MŠ 

(vyvýšené záhony, skrutky, zámková dlažba, betón, obrubníky), 396,08€  údržba budovy (oprava vstupných 

dverí), 400,96€ poplatky za  telefón a internet, 1.250,01€  pranie prádla, tepovanie lehátok, dezinfekcia ložného 

prádla a lehátok a textilného vybavenia MŠ, 431,18€  čistiace, dezinfekčné a hygienické 

potreby, 243,09€ kancelárske potreby, drobný materiál, 102,90€  nová posteľná bielizeň, 155,58  pracovná obuv 

a odevy zamestnankýň MŠ a ŠJ, 355,50€  poistenie budovy a poistenie zamestnancov, 5.193,60€ na stravné lístky 

– zamestnankýň. Výdavky na ŠJ boli 43.581,26. Celkové skutočné výdavky pre šk. r. 2021/2022 predstavovali 

136.340,63€ spolu. 

Poslanci trvajú na taxatívnom vyčíslení jednotlivých položiek, nakoľko v iných školských zriadeniach mnohé 

z týchto položiek čiastočne alebo úplne hradia rodičia detí. 



Do dokumentu Školský poriadok poslanci žiadajú doplniť text: „Prerušenie dochádzky MŠ z kapacitných dôvodov, 

teda ak je v MŠ menej detí, navrhuje riaditeľka MŠ zriaďovateľovi, ak je v MŠ menej ako jedno dieťa.“ Doposiaľ 

bol tento limit menej ako 13 detí. Svoju rozhodnutie odôvodňujú tým, že počet detí v MŠ nemá vplyv na najväčší 

náklad (personálne náklady) a úspora pri zatvorení MŠ je minimálna, zato efekt pre pracujúcich rodičov je veľký. 

Počet detí menej ako 13 je v niektorých týždňoch bežná dochádzka a ani doposiaľ sa v týchto prípadoch MŠ 

nezatvárala, preto je vhodné aj túto časť v dokumente upraviť. Poslanci navrhujú, aby sa prevádzka upravila 

nasledovne – od rána po podávanie obeda činnosť v dvoch triedach, aby bolo zachované predprimárne 

vzdelávanie budúcich školákov, ktoré sa líši od činností menších detí. Od podávania jedla do ukončenia dňa triedy 

spojiť na obed, spánok a popoludňajšie činnosti do jednej triedy. Tým sa zabezpečí aj čerpanie času zastupujúcich 

p. učiteliek. Približne takýto režim je v MŠ zaužívaný a ak  bude Pedagogická rada a Rada školy s takouto úpravou 

dokumentu súhlasiť, poslanci navrhujú, aby bol dokument školský poriadok aktualizovaný aj v tejto časti. 

Návrh uznesenia č. 51/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ, Školský vzdelávací program a Rozvrh pracovného času 

zamestnancov MŠ vo Veľkých Bierovciach 

B) Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia, školský rok 

2020/2021 s podmienkou zapracovať zmenu textu v časti „Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti v rozsahu aktualizácie skutočných príjmov a výdavkov pre školský rok 

2021/2022“. Navrhovaná zmena: Príjmy z PD pre financovanie MŠ a ŠJ predstavovali 127.971,16€. Dotácia na 

MŠ 5+ 09/21 až 07/22 boli 4.357,00. Príspevok od rodičov 09/21-07/22 bol 3.772,47€ a prijatá dotácia na OOPP 

z OÚ TN bol 240,00€. Celkové skutočné príjmy pre šk. r. 2021/2022 predstavovali 136.340,63€ spolu. 

Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 76.237,75€. výdavky na energie spolu boli vo výške 3.012,28€. 

výdavky na EDU (5+) boli 4.161,39€ a z týchto sa hradili napr. divadelné predstavenie, beseda, EDU pomôcky 

ako ceruzky, perá, modelovacie potreby, zošity, papier, hojdacie sedačky, futbalové bránky, vodná stena, 

lopty, balančná plošina, kufríky a iné. Ostatné výdavky vo výške 9.347,95€ boli použité v sume 819,05€ na 

úpravu dvora v MŠ (vyvýšené záhony, skrutky, zámková dlažba, betón, obrubníky), 396,08€  údržba budovy 

(oprava vstupných dverí), 400,96€ poplatky za  telefón a internet, 1.250,01€  pranie prádla, tepovanie lehátok, 

dezinfekcia ložného prádla a lehátok a textilného vybavenia MŠ, 431,18€  čistiace, dezinfekčné a hygienické 

potreby, 243,09€ kancelárske potreby, drobný materiál, 102,90€  nová posteľná bielizeň, 155,58  pracovná 

obuv a odevy zamestnankýň MŠ a ŠJ, 355,50€  poistenie budovy a poistenie zamestnancov, 5.193,60€ na 

stravné lístky – zamestnankýň. Výdavky na ŠJ boli 43.581,26. Celkové skutočné výdavky pre šk. r. 2021/2022 

predstavovali 136.340,63€ spolu. 

C) Školský poriadok s podmienkou zapracovať zmenu textu: „Prerušenie dochádzky MŠ z kapacitných 

dôvodov, teda ak je v MŠ menej detí, navrhuje riaditeľka MŠ zriaďovateľovi, ak je v MŠ menej ako jedno dieťa.“  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

ad. 8./ Rôzne 

1. Starostka poďakovala poslancom za organizovanie a pomoc pri organizovaní podujatí v obci, občanom za 

brigádnické aktivity pri úpravách verejných priestranstiev a údržbe verejnej zelene. 

2. Poslanec R. Kadák informoval o rekonštrukčných prácach na soc. zariadeniach v objekte šatní na ihrisku. Na 

tieto stavebné práce boli použité FP, ktoré OZ čerpá z dotácie obce.   

 



3. P. riaditeľka požiadala starostku obce, aby požiadala obec Opatovce o finančný príspevok vo výške 100,00€ pre 

šk.r. 2022/2023 formou dotácie z rozpočtu obce za účelom úhrady čiastočných nákladov na divadelné 

predstavenie v nasledujúcom kalendárnom roku. Starostka poslancov ubezpečila, že tak bezodkladne spraví a nie 

je k tomu potrebné poverenie ani uznesenie. 

4. Starostka poslancom predložila na posúdenie a vyjadrenie dokument Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Opatovce – 

stanovisko k strategickému dokumentu. 

Prerokovanie: Poslanci podrobne preskúmali navrhované zmeny a tiež regulatívy ÚPNO Veľké Bierovce v danej 

lokalite a jej okolí, diskutovali o kolízii plánovanej cyklotrasy a nákladnej dopravy súvisiacej s plánovanou ťažbou, 

zhodnotili rozsah zasiahnutého územia ťažbou a aj tesnosť územia v katastri našej obce určenej na 

poľnohospodársku prvovýrobu. Taktiež diskutovali o súčasnom využívaní územia na rôzne druhy rekreačných 

a športových aktivít. Poslanci požiadali starostku, aby zistila možnosti, ako by sa dali odstrániť odpady, ktoré sú 

tam pravidelne nakopené ako čierne skládky. Poslanci navrhli komunikovať obci Opatovce a dotknutým 

organizáciám takéto stanovisko: 

 

 Obec Veľké Bierovce nesúhlasí s rozšírením záberu ornej pôdy za účelom rozšírenia ťažby štrkov medzi 

kanálom Váhu a korytom Váhu a nesúhlasí s rozšírením ťažby štrkov medzi kanálom Váhu a korytom 

Váhu. K tomuto stanovisku uviesť odôvodnenia vyplývajúce z prerokovania. 

 Obec nemá námietky k plochám D2/6 a D2/5, ktoré sú situované hlbšie v území katastra Opatovce, 

avšak požaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie súvisiace s dopravou z týchto plôch vedenou cez 

k.ú. Veľké Bierovce. 

 Obec nemá námietky k plochám D2/1, D2/2 a D2/3 tak, ako sú v dokumente navrhnuté. 

 

Návrh uznesenia č. 52/2022 zo 25.08.2022    

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke vydať nasledujúce stanovisko k dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 

UPN-O Opatovce – stanovisko k strategickému dokumentu: 

A. Obec Veľké Bierovce nesúhlasí s rozšírením záberu ornej pôdy za účelom rozšírenia ťažby štrkov medzi 

kanálom Váhu a korytom Váhu a nesúhlasí s rozšírením ťažby štrkov medzi kanálom Váhu a korytom 

Váhu. K tomuto stanovisku uviesť odôvodnenia vyplývajúce z prerokovania. 

B. Obec nemá námietky k plochám D2/6 a D2/5, ktoré sú situované hlbšie v území katastra Opatovce, 

avšak požaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie súvisiace s dopravou z týchto plôch vedenou 

cez k.ú. Veľké Bierovce. 

C. Obec nemá námietky k plochám D2/1, D2/2 a D2/3 tak, ako sú v dokumente navrhnuté. 

 

 

ad.9./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OCZ. Ďalšie zasadnutie mimo plánu bude zvolané na 

22.09.2022 o 16,00 hod. v zasadačke budovy OCÚ. Dôvodom na zvolanie zasadnutia mimo plánu je schvaľovanie 

víťaza VOS – ak k takémuto stavu VOS dôjde, schvaľovanie KPZ k projektu Hrušky II. a iné dôvody vyžadujúce 

zasadanie OCZ. 

 

 

 



Prílohy: 

1. Dohoda o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej podľa §48 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení, medzi obcou a FO – M.J., J.Š., M.Š., M.V., E.V. 

2. Kúpna zmluva na obstaranie vyvýšených záhonov s príslušenstvom pre potreby dotvorenia projektu 

náhradnej výsadby – realizácia verejnej zelene s P.J., 

3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

4. Plán akcií MŠ vyplývajúci z Plánu činnosti MŠ 

5. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia 

6. Školský poriadok 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 25.08.2022                                                  Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

P. Baco 

 

R. Kadák                           

 

 

 


