
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Bierovciach  

 

 

 

 

 

 

Vydaná dňa: 25.10.2022. 

Počet listov : 9 

 



Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 17.10.2022 

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 (5. prítomní poslanci). Písaním zápisnice určila referentku Janu Kulichovú a za overovateľov 
zápisnice určila poslancov L. Vanka a P. Baca. Starostka poďakovala zástupcovi za vedenie predchádzajúceho 
zasadania OCZ počas jej neprítomnosti. 

 

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 Audítorskej správy, Návrhu rozpočtu 2023 a Návrhu plánu rozpočtov na r. 2024 – 2026 a iné 

zásadné skutočnosti. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a plánu rozpočtu na roky 2024-2026 

6. Schvaľovanie správy audítora 

7. Schvaľovanie správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

8. Správa o projektoch - odpočet 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných na doplnenie, prípadnú úpravu programu. Do programu neboli navrhnuté a 
zaradené žiadne zmeny ani doplnenia.  

Starostka konštatovala, že všetkým bola pozvánka na zasadanie OCZ doručená včas a bola riadne zverejnená. 
 

Návrh uznesenia č. 60/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Prerokovanie zmlúv a dodatkov 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a plánu rozpočtu na roky 2024-2026 

6. Schvaľovanie správy audítora 

7. Schvaľovanie správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

8. Správa o projektoch - odpočet 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 



Hlasovanie o predloženom programe zasadania OCZ o návrhu uznesenia: 
HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 53/2022 zo 22.09.2022 – splnené - program zasadnutia OCZ dodržaný    

Uznesenie č. 54/2022 zo dňa 22.09.2022 - nesplnené v bode A) – nájomníčka nedoručila návrh finančného 
vyrovnania a podmienky ukončenia nájmu zmenila voči platnému uzneseniu OCZ. Nájom nebolo možné 
vysporiadať, toto uznesenie bolo splnené zo strany obce v bode B) - odpustenie nájmu za mesiac 10/2022 pokiaľ 
bude preukázateľne prevádzka v predmete nájmu ukončená k 31.10.2022. 

Uznesenie č. 55/2022 zo dňa 22.09.2022 – v plnení - zabezpečiť cenové ponuky na realizáciu oplotenia Malej 
kompostárne. 

Uznesenie č. 56/2022 zo dňa 22.09.2022 – splnené – uzatvorená Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo 
zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO2020/44 novým záväzkom medzi obcou a SAŽP. 

Uznesenie č. 57/2022 zo dňa 22.09.2022 – splnené – uzatvorená Kúpna zmluvu s obcou a FO – M.J., J.Š., M.Š., 
M.V., E.V., ktorej predmetom je reparcelizácia a zámena; podaný Návrhu na vklad v súlade s platnou Kúpnou 
zmluvou; bola poskytnutá súčinnosť pri podávaní návrhu na vklad a všetkých úkonoch vedúcich k vysporiadaniu 

reparcelizácie ako je uvedená v Kúpnej zmluve. 

Uznesenie č. 58/2022 zo dňa 22.09.2022 – splnené – predaj a všetky úkony k prevodu vlastníckych práv boli 
vykonané.        

Uznesenie č. 59/2022 zo dňa 22.09.2022 – splnené - novela Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Bierovce 
v zmysle predloženého návrhu.  

ad. 3./ Prerokovanie žiadostí 
1. Starostka poslancom OCZ oznámila, že k termínu zasadania OCZ boli doručené žiadosti k prerokovaniu, žiadostí 
o Dotácie čerpané z rozpočtu obce. Nakoľko termín zasadania sa koná krátko pred komunálnymi voľbami, 
starostka požiadala poslancov tieto odročiť k najbližšiemu riadnemu zasadaniu OCZ novozvoleného vedenia 
obce. S ohľadom na to, že je nutné schvaľovanie rozpočtu, sumy zo žiadostí boli zapracované do návrhu rozpočtu 
tak, ako bol zverejnený. 
 

Návrh uznesenia č. 61/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo odkladá schvaľovanie žiadostí o čerpanie dotácie z rozpočtu obce do najbližšieho 
riadneho zasadania OCZ s novozvoleným starostom a poslancami OCZ. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Starosta obce Trenčianske Stankovce požiadal obce zdužené v Mikroregióne Inovec o príspevok na chod tohto 
združenia a deklaroval náklady vzniknuté s chodom združenia. Celkovú sumu určil na 150,00€ z toho podiel obce 

Veľké Bierovce je údajne 8,18€.  
Prerokovanie: Poslanci diskutovali o opodstatnenosti členstva v takomto združení, ktorého činnosť bola 
nahradená v kontexte novej legislatívy činnosťou združenia MAS Inovec. Poslanci po krátkej diskusii požiadali 
starostku o vysporiadanie nedoplatku a zároveň o oznámenie združeniu Mikroregión Inovec o ukončení členstva 
v tomto združení v súlade so stanovami združenia. 
 

 



Návrh uznesenia č. 62/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystúpenie Obce Veľké Bierovce zo združenia Mikroregión Inovec a ukončenie 
členstva v tomto združení v súlade so stanovami združenia. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

3. Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad Piaristov žiada pre Centrum voľného času pri Piaristickom 
gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2023. Žiadosť 
je pre jedného maloletého žiaka.  

Prerokovanie: Príspevky na CVČ obec poskytla na žiadosť vždy, keď bolo o ne  požiadané.  
 

Návrh uznesenia č. 63/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad 
Piaristov pre Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne o dotáciu na mzdy 
a prevádzku školských zariadení na rok 2023 a priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá bude 
uhradená bezodkladne na účet uvedený žiadateľom. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

4. RKC Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad žiada o dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 
2023. Žiadosť je pre jedného maloletého žiaka.  

Bez prerokovania 

 

Návrh uznesenia č. 64/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť žiadateľa RKC Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad žiada o dotáciu 
na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2023 na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2023 a 

priznáva sumu 100,-€ na žiaka z rozpočtu obce, ktorá bude uhradená bezodkladne na účet uvedený 
žiadateľom. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

5. Starostka obce požiadala poslancov OCZ o preplatenie nečerpanej dovolenky za končiace funkčné obdobie. 

Svoju žiadosť riadne zdôvodnila. 

Prerokovanie: Poslanci OCZ posúdili žiadosť a prerokovali zdôvodnenie. Starostka zodpovedala poslancom 
otázky. 
 

Hlasovanie o žiadosti: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 65/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Silvia Masárovej, starostky obce Veľké Bierovce o preplatenie 

nečerpanej dovolenky v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. a platnou súvzťažnou legislatívou v plnom rozsahu 

so zostatkom ku dňu ukončenia jej mandátu. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 4./ Schvaľovanie zmlúv 

 

1. Starostka obce predložila poslancom OCZ na posúdenie Zmluvu so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, 

a.s., IČO: 34 129 316,  ktorej predmetom je spolupráca – poskytovanie zliav občanom obce. 
Poslanci bez prerokovania zobrali túto zmluvu na vedomie a požiadali starostku o efektívne informovanie 
občanov o tejto možnosti, zakúpenia zvýhodneného vstupného. 
 

Návrh uznesenia č. 66/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., IČO: 34 129 

316,  ktorej predmetom je spolupráca – poskytovanie zliav občanom obce. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Starostka obce predložila poslancom OCZ na posúdenie Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov zo dňa 31.12.2010 s Poľnohospodárskym družstvom v Trenčianskej Turnej, IČO: 00207284, ktorej 

predmetom je aktualizácia prenajatej plochy. 

Prerokovanie: nakoľko NZ je výsledkom prerokovaných a schválených úprav nájmu s PD TT, poslanci pristúpili 
k hlasovaniu bez prerokovania. 

 

Návrh uznesenia č. 67/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľujú Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 
31.12.0210 s Poľnohospodárskym družstvom v Trenčianskej Turnej, IČO: 00207284, ktorej predmetom je 
aktualizácia prenajatej plochy. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 5./ Schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a plánu rozpočtu na roky 2024-2026 

Hlavná kontrolórka v zmysle §18f ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predložila stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023, v ktorom odporúča rozpočet schváliť. Odborné 
stanovisko bolo predložené k návrhu rozpočtu obce Veľké Bierovce na rok 2023 a bolo spracované na základe 
predloženého a zverejneného návrhu viacročného rozpočtu na rok 2023 a výhľad rokov 2024 -2025, ktorý bol 
spracovaný v súlade s §9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Prerokovanie: Poslanci v diskusii hovorili o avizovanom navyšovaní cien energií, základných potravín a tovarov 

a služieb – vývoz KO.  
P. Linhartová požiadala o slovo a položila starostke niekoľko otázok, na ktoré starostka odpovedala. 



Poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia predloženého materiálu. 

 

Návrh uznesenia č. 68/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo v súlade s platnou legislatívou:  

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu rozpočtu 
obce na výhľadové roky 2024 a 2025  
B) schvaľuje rozpočet obce na rok 2023  
C) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2024 a 2025 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 6./ Schvaľovanie správy audítora 

Starostka obce predložila poslancom OCZ správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 
ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021 pre štatutárny orgán a obecné 
zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 10.10.2022. V správe nie sú vyznačené žiadne porušenia zákona ani 
porušenia iných právnych predpisov. 
 

Návrh uznesenia č. 69/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu k 
ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021 pre štatutárny orgán a obecné 
zastupiteľstvo obce Veľké Bierovce zo dňa 10.10.2022. 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 8./ Správa o projektoch – odpočet 

1. Starostka oznámila priebeh prípravných prác Pozemkových úprav v obci. Navrhnutých členov prípravného 
výboru za úrad, za poslancov a za občanov. Poslanci sa oboznámili s procesmi, súvisiacou legislatívou a nemali 

námietky k nominovaným členom prípravného výboru. Podrobne prediskutovali územie a parcely, ktoré bude 
starostka navrhovať do zaradenia a naopak do vyradenia z pozemkových úprav. 
 

Návrh uznesenia č. 70/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z prípravného konania Pozemkových úprav v obci Veľké 
Bierovce. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

2. Starostka informovala o možnosti  riešiť nové dopravné značenie aj formou výzvy zameranej na bezpečnosť 
cestnej premávky. Poslanci požiadali starostku, aby pripravila podklady na prerokovanie. 
 

3. Starostka predložila poslancom CP na úpravu zadného dvora a to v rozsahu prípravných prác. V druhej etape 

bude osadená certifikovaná hracia plocha. Poslanci sa vyjadrili k jednotlivým CP a odsúhlasili CP spoločnosti 
PEMAL, s.r.o., IČO: 46 607 871. 

 

 



Návrh uznesenia č. 71/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje CP spoločnosti PEMAL, s.r.o., IČO: 46 607 871 na vybudovanie podkladovej 

plochy na zadnom dvore v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

4. Projekt HRUŠKY II. bol prevod vlastníckych práv zapísaný OÚ, katastrálnym odborom a oznámenie bolo 
doručené v deň konania zasadania OCZ, o čom starostka informovala poslancov. Poslanci sa dohodli, že je 
potrebné pripravovať predaj zostatkovej parcely, nakoľko došlo k veľkému zdržaniu pri zápise zmien na katastri. 
 

Návrh uznesenia č. 72/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku k zabezpečeniu ZP ako podkladu k zámeru predaja. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

5. Malá kompostáreň – starostka oslovila firmy v obci a okolí s požiadavkou na cenovú ponuku na oplotenie Malej 
kompostárne tak, aby boli splnené všetky požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť prevádzky. Poslanci sa 
oboznámili s CP a poverili starostku, nech zabezpečí ešte ďalšie CP, nakoľko termín dodania 2023 je nevyhovujúci.  
 

6. Rekonštrukcia budovy ZŠ – poslanci opätovne rozdiskutovali možnosť rekonštrukcie bývalej budovy ZŠ 
a poverili starostu, aby zabezpečila aktualizáciu PD, podklady k VOS na zhotoviteľa diela a tiež predložila v zmysle 

platnej legislatívy podklady k sanačným prácam. Starostka informovala o stave PD, podkladov k VOS na 

dodávateľa diela a predložila CP a výsledky priamych rokovaní k začatiu úprav v objekte.  

 

Návrh uznesenia č. 73/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 
A) schvaľuje dodávateľa  úprav v objekte budovy bývalej ZŠ, spoločnosťou IFOND, s.r.o., IČO: 45 242 089 

B) schvaľuje použitie FP z výnosu z predaja OHRADY vo výške predloženej cenovej ponuky 

C) zaväzuje použitie FP výnos z predaja pozemkov použiť prioritne na projekt Rekonštrukcia budovy bývalej 
Základnej školy. 
 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

7. Cyklotrasa  

Obec má spracovanú PD a podanú žiadosť o  vydanie územného rozhodnutia k tomuto projektu. SÚ doriešuje 
stanoviská so SPF a SSC.  

 

8. Projekt Skatepark - žiadosť bola podaná v roku 2018 a obec čaká na stanovisko riadiaceho orgánu. Tento proces 
sa nedá obcou nijako urýchliť. 
 

9. Postupná rekonštrukcia budovy materskej školy a jej okolia postupuje podľa plánovaných investícií. O kúpu 
dvoch kombinovaných sporákov požiadala vedúca školskej jedálne a sporáky boli 09/2022 inštalované. Vonkajší 
predný dvor bol zatrávnený začiatkom roku 2022, aj keď táto investícia bola naplánovaná ešte na rok 2021 – 



dodávateľ nestíhal plniť zákazky. Úprava zadného dvora – vytvorenie bezpečnej hracej plochy s mobilnými 
prvkami podľa požiadaviek p. riaditeľky bude realizovaná pravdepodobne na prelome októbra a novembra. 

 

10. Dom pre seniorov má pripravenú projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie. Tento projekt bol 
pozastavený z finančných dôvodov. Pokiaľ bude mať obec voľné finančné zdroje, bude pokračovať v príprave PD 
pre stavebné povolenie a následne verejné obstarávanie dodávateľa. Projekt bude financovaný zo zdrojov ŠFRB 
a dofinancovaný z rozpočtu obce.  
 

11. Projekt Náhradná výsadba pokračuje v niekoľkých častiach obce podľa výsadbového plánu s ohľadom na 
počasie a dodávky výsadbového materiálu. Obstaranie obslužnej techniky je realizované podľa plánu 
a schválených FP. 
 

12. Projekt Zelené obce zatiaľ nie je realizovaný. Obec opakovane urguje SAŽP a žiada o plnenie zo ZD. ZD sa 

postupne dopĺňa podľa ďalších nových požiadaviek SAŽP.  
 

13. Umiestnenie mobiliáru v obci bude realizované podľa počasia a časových možnosti zamestnanca úradu. 
Zástavka pri budove OCÚ bola úplne zrekonštruovaná, a odpadové koše v parku na separovaný odpad budú 
inštalované po ich dodaní, kompostéry na verejných priestranstvách budú umiestnené v MŠ a za KD. Kompostér 
pre park a jeho okolie bol zhotovený svojpomocne, je funkčný a nie je potrebné ho zameniť na iný – plastový. 
Rovnako tak bol vyriešený kompostér v lokalite novej výsadby pri potoku. 
 

14. Rekonštrukcia VO za KD bola realizovaná výmenou svietidiel, ktoré boli zvyškové v majetku obce. 

 

15. Likvidácia čiernych skládok s prevahou BRKO zo záhrad sa realizuje podľa dostupnosti ťažkej techniky 

a kapacity FP. Kultivácia čiernej skládky musí byť úplná, nakoľko ak je odstránená len časť, nie je to o niekoľko dní 
takmer poznať, čierna skládka sa ďalej rozširuje. Pre lokalitu panský most je po likvidácii BRKO zo záhrad 
pripravená výsadba, ktorá vytýči vlastníctvo obce a vytvorí tak priestor pre oddych k plánovanej cyklotrase. 
 

Návrh uznesenia č. 74/2022 zo dňa 17.10.2022    

Obecné zastupiteľstvo: 
A) schvaľuje lokalitu Pánsky most ako ďalšiu etapu výsadby 

B) schvaľuje čerpania FP z Náhradnej výsadby v plnom zostatku  

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

 

16. Dom pre seniorov má pripravenú projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie. Tento projekt bol 
pozastavený z finančných dôvodov. Pokiaľ bude mať obec voľné finančné zdroje, bude pokračovať v príprave PD 
pre stavebné povolenie a následne verejné obstarávanie dodávateľa. Projekt bude financovaný zo zdrojov ŠFRB 
a dofinancovaný z rozpočtu obce.  
 

ad. 9./ Rôzne 

 

1. Starostka oznámila jej menovanie ako štatutárneho zástupcu člena kooperačnej rady MFO jadrového mesta 
Trenčín. 

2. Starostka informovala poslancov OCZ o vysporiadaní škodovej udalosti – poškodenie asfaltovej plochy na MK 

Nová. 



ad. 10./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za spoluprácu. Prítomným kandidujúcim popriala úspechov vo voľbách. 
 

Prílohy: 
1. Zmluva so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., IČO: 34 129 316 

2. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 31.12.0210 
s Poľnohospodárskym družstvom v Trenčianskej Turnej, IČO: 00207284 

3. Rozpočet obce na rok 2023  
4. Návrh rozpočtu obce na výhľadové roky 2024 a 2025 

5. Správa nezávislého audítora 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 25.10.2022                                                  Ing. Silvia Masárová, starostka 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

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

 


