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1. Úvodné slovo starostky obce 
Výročná správa Obce Veľké Chlievany za rok 2015, ktorá sa Vám dostáva do rúk, je 

bilanciou práce a hospodárenia našej samosprávy v prvom  roku volebného obdobia 2014-2018                       
a poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na to, ako obec nakladala s finančnými prostriedkami  
v  roku 2015.  
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 4-krát. Zasadnutia boli verejné, na ktorých sa rozhodovalo o 
investíciách, kultúrno-spoločenských a športových aktivitách, verejnoprospešných prácach 
s realizáciou poslancov, Dobrovoľného hasičského zboru Obce Veľké Chlievany, Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké Chlievany a Vás občanoch, ako aj o plánoch 
do ďalšieho obdobia a problémom tlmočených Vašimi poslancami: údržba obce, cintorína a 
športového areálu, separovanie odpadu,  prekážky cestnej dopravy nesprávnym parkovaním pri 
pohostinstve Absinth, Autobusovej zástavky oproti budovy farského úradu RKC a v iných 
častiach obce. Začiatok roka patril už tradičnému Novoročnému koncertu  sláčikovému kvartetu  
Ad gloriam v RKC kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, kde vyzdvihnem spoluprácu starostov 
okolitých obcí s RKC Veľké Chlievany.  Ďalej naši DHZO svoju činnosť za r. 2014 zhodnotili 
na svojej výročnej schôdzi  konanej v zasadačke OcÚ, kde došlo k voľbe pokladníka z dôvodu 
žiadosti Ing. Ivany Kováčikovej. Novým pokladníkom je  Michal Kováčik. Dotácia z MVSR 
v sume 1500 € bola použitá na zakúpenie materiálového vybavenia DHZO. Pokračovalo sa 
Mariášovým turnajom so stretnutím priaznivcov mariášu z obcí aj miest nielen z nášho regiónu, 
plesom Mikroregiónu  Bánovecko, kde sme zabezpečovali výzdobou sály a obsluhu na ktorom 
bola zastúpená hlavne  účasť z  15 členských obcí a z cezhraničnej spolupráce Juhomoravského 
kraja Mikroregiónu Nový Dvůr. V tomto zimnom období na námestí došlo aj k rekonštrukcie 
chodníka od hlavnej cesty, čím sa ukončila rekonštrukcia celého námestia pri COOP Jednote.  
Jednou z najväčších tradícií v našej obci sú FAŠIANGY a v tomto roku to bol 5. Ročník, 
v ktorom sa zapojila celá obec otvorenými bránami s bohatými podarúnkami pre sprievodom 
v maskách so spoločným stretnutím sa na detskom karnevale a pochovávaní basy. Program bol 
obohatený moderným tancom detí a goralskou polkou v podaní 8 členov DHZO, ktorý mal 
neuveriteľný ohlas.  Choreografia PhDr. Eulália Pomikalová.  V tradíciách sa pokračovalo 
tvorivými dielňami k Veľkej noci. Okrem svojich príbytkov šikovné ruky Michala Kováčika, 
Beáty Jakalovej, Jany Kováčikovej, Ľubomíry Gunišovej, Ľubici Flórovej a Lýdií Bacovej 
vyzdobili námestie veľkonočným skoro 2 m zajacom a obrovským veľkonočným vajcom. 
Koniec apríla patril stavaniu „Mája“ v Parku Juraja Palkoviča so stretnutím sa v kultúrnom dome 
na výbornom guláši členmi ZO JDS pod vedením Danky Košíkovej, Oľgy Pokusovej. 10. Mája 
sme si uctili mamičky, babičky  vystúpením deti z materskej a základnej školy, tancom mladých 
„hiphoperov“ a hasičskou mládežou s goralskou polkou. Svoje vystúpenie si starostlivo pripravil 
náš zbor ZO JDS  krásnymi slovenskými pesničkami s doprovodom  harmoniky PhDr. Eulálie 
Pomikalovej.  Špeciálne poďakovanie ženám a matkám mal pripravené pán Anton Guniš (č. d. 
13), ktorý im sólo zaspieval krásnu ľudovú pieseň. Máj  ukončili v športovom areáli členovia 
DHZO Medzinárodným dňom detí, kde sa stretlo do 100 detí s rodičmi a starými rodičmi. U detí 
najväčší úspech mali disciplíny s hasičskou tematikou.  
Naša obec zaznamenáva výrazný rozvoj a preto sme sa zúčastnili súťaže „Dedina roka 2015“, 
ktorá bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny 
a Združením miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom súťaže  bola COOP Jednota 
Slovensko, s.d. Do súťaže sa zapojilo 22 obcí, a tá naša medzi nimi, s prezentáciou sa                 



 

- 4 -  

v siedmich oblastiach: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, 
Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná 
hodnotiaca komisia pre posúdenie súťažných oblastí 23. júna zavítala do našej obce. Z dôvodu 
nepriaznivého počasia sme ju privítali so zborom ZO JDS Veľké Chlievany a lokšami na č. 
domu 105 u pána poslanca Jozefa Flóra  odkiaľ  sa presunuli  do RKC kostola sv. Kataríny 
Alexandrijskej našej kultúrnej pamiatky, ktorej históriu predstavil pán farár Mgr. Stanislav 
Štefánik. Ďalej si prezreli cintorín, a hornú časť obce ako aj život v nej. Prezentáciu o budovaní 
a premene obce s našimi regionálnymi pochutinami si pozreli a ochutnali v kultúrnom dome, o 
ktorého výzdobu sa postarala Beáta Jakalová. Súťažné obce sa postupne predstavovali  aj                
v Slovenskom rozhlase Devín a tak deviateho júla prišla k nám redaktorka Slovenského 
rozhlasu pani Viera Horáková. V kultúrnom dome sa stretli členovia ZO JDS, DHZO, poslanci 
a ďalší občania, aby podali čo najvernejší obraz o našej obci Slovenskému poslucháčovi pre 
rozhodnutie internetového hlasovania. Súťaž bola ukončená vyhodnotením vo víťaznej obci 
Spišský  Hrhov, kde sme dostali čestné uznanie.  
V rokoch 2012 - 2015 pribudli v našej obci malí občiankovia, ktorých sme privítali v zasadačke 
obecného úradu na zápis do pamätnej knihy. Júl patril DHZO nočnej súťaži o pohár starostky 
obce, kde bol pripravený už v odpoludňajších hodinách program pre deti s občerstvením.  
Nočná DHZO splnila svoj účel, nakoľko sme sa opäť predstavili výbornou organizáciou členmi 
DHZO, kde si jednotlivé družstvá svoje schopnosti pripravenosti preverili v nočných hodinách. 
O pohár veliteľa DHZO sa družstvá zo širokého okolia stretli v septembri a tu si zmerali svoje 
sily v pripravenosti zásahu aj mladí hasiči – Plameň. Tieto previerky zásahov sú veľmi 
dôležité, nakoľko ich využívajú bohužiaľ aj v praxi. U nás hlavne odčerpávaním prívalových 
vôd z dažďov - v apríli z pozemkov pri PD Bebrava. V máji DHZO Veľké Chlievany 
usporiadali v spolupráci aj s DHZ Bánovce nad Bebravou súťaž Železný hasič, kde  naši 
členovia aj napriek organizovaniu získali veľmi pekné umiestnenie – Katarína Pristačová 
obsadila  3. miesto a Andrej Mišák 5. miesto. Obci za aktivity DHZO bolo pridelené hasičské 
auto IVECO DAILY, aby dobrovoľní hasiči mohli lepšie pomáhať občanom a to 29. októbra 
2015, kedy ho osobne priviezol minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Pri slávnostnej ceremónii 
odovzdal kľúče veliteľovi DHZO a oboznámil prítomných aj s jeho obsahom. 
August a september  patril  aj mimoobecným aktivitám a to vo Veľkých Držkovciach na 
Držkovskej držke, kde sme vo varení držkovej vyhrali prvé miesto a putovný tanier a na 
jesennom Mňam Feste v Bánovciach nad Bebravou s povestným domácim slivkovým 
lekvárom od Heleny Bacovej a jej teamu, hríbovými  melencami a domácimi koláčmi. 
V septembri občianske združenie Horses Veľké Chlievany za našim športovým areálom, 
napriek rane osudu, straty hlavného organizátora Miloša Bratku, zorganizovalo s finančnou 
podporou 2000 € Trenčianskym samosprávnym krajom Piaty ročník furmanských pretekov -  
Memoriál Miloša Bratka, ktorých sa zúčastnil poslanec NR SR Ľubomír Želiezka,  poslankyne 
VÚC TSK Mária Hajšová a Rudolfa Novotná s danou poctou hl. organizátorovi Milošovi 
Bratkovi. Pri plnení športových disciplín furmani ukázali súhru koňa s furmanom a medzi 
jednotlivými disciplínami diváci ocenili aj bohatý kultúrny program heligonkárov, country 
tanečných skupín a jazdu na koňoch. V tomto období  sa budoval aj bezbariérový vchod do 
predajne COOP Jednota, kde sa odzrkadlila spolupráca našej obce s vedením Coop Jednoty 
Topoľčany, Poľnohospodárskym družstvom Bebrava Veľké Chlievany.                                                           
ZO JDS Veľké Chlievany sa zapojili svojimi akciami do projektu „Aktívna staroba“. V júli 
spoznávali srdce východu Košice, kde si prezreli najväčšiu katedrálu gotickú katedrálu na 
Slovensku – Dóm sv. Alžbety, Košický zlatý poklad a iné pamätihodnosti. V našej obci si 
dôchodcov vážime, nakoľko  pre spoločnosť aj pre našu obec urobili veľa, a tak aj v tomto roku 
sa v októbri stretli v kultúrnom dome s hudobnou skupinou DUO  s Máriou Baginovou                   
z Dubnice nad Váhom, kde zavítali aj poslanec NR SR pán Ľubomír Želiezka a poslankyňa 
VÚC TSK pani PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, ktorá informovala o preukazoch dôchodcov 
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a o ich využití. Gratulácie jubilantov 60, 70, 80 ročných s osobitnou gratuláciou pani Anne 
Bulákovej, ktorá sa dožila 90 rokov a zarecitovala báseň Turčin Poničan. Takú pamäť jej 
môžeme všetci závidieť.  Jubilanti aj hostia sa zapísali do pamätnej knihy. Pani Anna Buláková 
je najstaršou občiankou našej obce. November patril obecnej zabíjačke pred kultúrnym domom 
a tvorivými dielňam, kde  sa pripravili adventné vence do domovov ale aj mimoriadny na 
námestie pri COOP Jednote, kde pribudol Vianočný stromček, ktorý sme dostali od                         
r. Rodinovej a pod vedením poslanca a člena DHZO Michala Kováčika bol výnimočne 
vyzdobený ako aj prvý BETLEHEM, čo obdivovali s úžasom, nielen naši občania, ale občania 
zo širokého okolia. 06.decembra do kultúrneho domu prišiel Mikuláš v podobe rozprávky, 
ktorú prerušil buchot na dvere od čerta.  Až silný hlas detí aj s rodičmi zavolal Mikuláša, ktorý 
si so sebou doviedol aj anjela. Deti recitovali Mikulášovi krásne básničky, spievali pesničky a 
tak dostali od anjela balíčky plné sladkostí. Keď malo každé dieťa svoj balíček roztočili to s 
Mikulášom, anjelom aj čertom na tanečnom parkete,  až sa im nechcelo ísť domov.  
V tomto predvianočnom období  sme sa išli pozrieť na vianočné tradície našim susedom do 
Maďarska  - Budapešti, ktorú vybudovali naši predkovia. Na vianočné trhy sme prešli cez 
Reťazový most,  prvý most v Budapešti, ktorý spojil obidva brehy Dunaja ešte v roku 1849. 
Jeho zdobiace sochy vytvoril pán Ján Marschalko z Levoče.                                                            
Štedrý deň -  Betlehemské svetlo na OcÚ z Bánoviec nad Bebravou priniesol pán poslanec 
Ľubomír Gerbel s dcérou Michaelou, odkiaľ sa šírilo do domovov a plnilo tak svoje poslanie.  
Kultúrno – spoločeský a športový život v roku 2015 končil bohatou účasťou našich rodín 
a známych na  Batôžkovom Silvestri v kultúrnom dome s privítaním Nového roka 2016.  
 
V rámci projektov zamestnanosti §50j s 80% príspevkom a 20% spoluúčasťou obce na OcÚ 
bola prijatá JUDr. Tatiana Botková, ktorá spolupracovala na projektových dokumentáciách,   
prezentáciách, VZN, na žiadostiach vlaky zadarmo, zverejňovaní zmlúv a faktúr na webovom 
sídle obce do 30. novembra 2015. Ďalej na  § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov s 95% príspevkom a 5% spoluúčasťou obce boli zamestnaní traja pracovníci Marián 
Galo, Juraj Magdolen a Juraj Panáček na rekonštrukciu chodníkov, havarijný stave strechy  
kabín a údržbu obce do 30.septembra 2015. V tomto projekte pokračujeme so štyrmi 
zamestnankyňami Ing. Evou Báčikovou, Alenou Magdolénovou, Máriou Chudou a Líviou 
Rácovou. V treťom štvrťroku sme využili na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách 
zamestnanosti“). bez spoluúčasti obce na zachovávanie kultúrneho dedičstva a na tvorbu 
životného prostredia so sociálnymi potrebami občanov s pracovným časom 20 hodín týždenne 
jedna pracovníčka Helena Gerbelová a traja pracovníci, Marián Galo, Emil Budovič a Juraj 
Magdolen, ktorí v decembri opravili aj havarijný stav prevaleného chodníka pred č. d. 105 a 
uložili kocky na dvoch chodníkoch na starom cintoríne. 
Ďakujem sponzorom: Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou, SHR Ľuboš Kráľ Biskupice,  COOP 
Jednota Topoľčany, PD Bebrava Veľké Chlievany, Zenit Koš okr. Prievidza, Metropolitej Nitra 
Henrich Pietrik (Bánovce nad Bebravou), Strechy – Stavebniny Bánovce nad Bebravou, Bance 
Stav Bánovce nad Bebravou, Dominik Chromek  Osada Dvorec, Bioplant Ostratice, MVL 
AGRO Bánovce nad Bebraovu, STURMFEDER Peter Horák Veľké Chlievany, Moto – Miro 
Miroslav Škorvaga  Veľké Chlievany, Eu – Netz, Zuzana Frank Veľké Chlievany, Stavebniny 
Mini Margita Halásová Veľké Chlievany, Ladislav Škorvaga Veľké Chlievany, Kotlíky  - 
Zuzana Škorvagová Veľké Chlievany, Eurotrans Robert Guniš Veľké Chlievany, M-tec desing 
Adrián Guniš Šišov (Veľké Chlievany), Fiso – cars.sk František Kováčik Veľké Chlievany a i. 
Vyslovujem poďakovanie občanom, ktorí reprezentujú našu obec a všetkým, ktorí  sa podieľajú 
na jej skrášľovaní a prispievajú k dobrému menu našej obce Veľkých Chlievan.  
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2. Identifikačné údaje obce 
 
Názov: Obec Veľké Chlievany 
Sídlo: Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany 
IČO: 00311260 
Štatutárny orgán obce: Starostka obce 
Telefón: 038/7602386 
E-mail: obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com 
Webová stránka: www.velkechlievany.com 
 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Starostka obce: Bc. Zuzana Flórová 
Zástupca starostu obce: Patrik Urban 
Hlavný kontrolór obce: Alena Petrušová 
Obecné zastupiteľstvo:  
Jozef Flóro, Ľubomír Gerbel, PhDr. Eulália Pomikalová, Michal Kovačik, Patrik Urban, 
Komisie:  
V roku 2015 pracovali nasledovné komisie :  
- inventarizačná komisia 

a) predseda inventarizačnej komisie Alena Petrušová 
b) členovia inventarizačnej komisie: Bc. Zuzana Flórová a Jana Kotvasová 

Inventarizačná komisia mala zasadnutie v Obci Veľké Chlievany dňa 31.03.2015, 30.06.2015, 
30.09.2015 a 31.12.2015. 
 
- komisia pre verejný poriadok 

a) predseda komisie: Michal Kovačik 
b) členovia komisie: Jozef Flóro a Patrik Urban 

- komisia na ochranu verejného záujmu 
a) predseda komisie: Patrik Urban 
b)  členov komisie: Jozef Flóro, Ľubomír Gerbel, PhDr. Eulália Pomikalová a Michal 
Kovačik 

Komisiu pre verejný poriadok a na ochranu verejného záujmu s vyššie uvedenými predsedami 
a členmi komisií zvolilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch na svojom zasadnutí 
dňa 09.12.2014. 

 
 
Obecný úrad: Prácu a činnosť obecného úradu organizovala starostka obce Bc. Zuzana 
Flórová, bytom Veľké Chlievany č. 190 a účtovníctvo, mzdy, registratúru a evidenciu daní 
a odpadov viedla administratívna pracovníčka: Jana Kotvasová, bytom Veľké Chlievany č. 21. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Chlievany je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov 
zvolených v priamych voľbách. 
 
Dňa 15.11.2014 boli v komunálnych voľbách zvolení 5 poslanci na obdobie 4 rokov. 
Za poslancov boli zvolení: 
 Jozef Flóro, Veľké Chlievany č. 105 
 Ľubomír Gerbel, Veľké Chlievany č. 51 
 Michal Kovačik, Veľké Chlievany 8 
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 PhDr. Eulália Pomikalová, Veľké Chlievany č. 58 
 Patrik Urban, Veľké Chlievany č. 158, zástupca starostky obce 

V tomto zložení obecné zastupiteľstvo okrem poslanca Ľubomíra Gerbela, ktorý bol toho času 
práceneschopný, pracovalo od 09.12.2014, kedy novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
Jozef Flóro, Michal Kováčik, PhDr. Eulália Pomikalová a Patrik Urban zložili sľub. Poslanec 
Ľubomír Gerbel zložil sľub po ukončení práceneschopnosti dňa 12.06.2015. Od tohto dňa 
pracovalo obecné zastupiteľstvo v plnom zložení. 

 
V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bola zvolená za starostku  Obce Veľké Chlievany       
 Bc. Zuzana Flórová s nástupom do funkcie 09.12.2014    

    
    Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  rozhodovalo v roku 2015  na svojich 
zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia v roku 2015 sa konali  celkom  
4 krát, a to v dňoch :  
20.03.2015, 12.06.2015, 28.09.2015 a 14.12.2015 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 
telefón, e-mail, webová stránka / : Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie. 
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 
telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá 
zriadené žiadne neziskové organizácie. 
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, 
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá zriadené žiadne obchodné spoločnosti. 
 
 
4. Poslanie, vízie, ciele  
 
Poslanie obce:  
Obec Veľké Chlievany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky 
združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou samostatne 
hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok 
stanovených zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  nariadeniami 
obce. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov.  
Vízie obce:  
Obec Veľké Chlievany je prosperujúcou obcou s kvalitným životným prostredím, 
zveľaďujúcim prírodné a kultúrne dedičstvo. Je príťažlivá predovšetkým s vybudovanou 
infraštruktúrou a vytváraním čo najpriaznivejších podmienok pre plnohodnotný a harmonický 
život pre všetky kategórie obyvateľov so zameraním sa na zvyšovanie počtu jej obyvateľstva. 
Ciele obce: 
Mobilizovaním miestneho potenciálu a využívaním vonkajších podporných zdrojov zabezpečiť 
vhodné podmienky na trvalo udržateľný rozvoj obce Veľké Chlievany, ktorý pri rešpektovaní 
vidieckeho rázu obce bude založený na výraznom zlepšení životnej úrovne obyvateľov so 
zvýšením počtu jej obyvateľov.  
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5. Základná charakteristika obce  
 
     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 
5.1 Geografické údaje 
Geografická poloha obce :  
Obec Veľké Chlievany  leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na 
pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Administratívne je začlenená do okresu Bánovce 
nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 3,5 
km juhozápadným smerom. 
Susedné mestá a obce : S mestom Bánovce nad Bebravou (jeho mestskou časťou Biskupice), 
s Obcou Dvorec a Otrhánky je Obec Veľké Chlievany spojená komunikáciami III. triedy.  
Hranice katastrálneho územia Obce Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce nad 
Bebravou (jeho mestskej časti Biskupice) a obcí Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, Veľké 
Držkovce a Dvorec. 
Celková rozloha obce : 482 ha 
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce je 217 m n. m. 
 
5.2 Demografické údaje  
Hustota  a počet obyvateľov : 93,98 obyv./km2 , k 31.12.2015 bolo v obci 484 obyvateľov 
prihlásených na trvalý pobyt. 
Národnostná štruktúra : Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného 
v roku 2011 sa v Obci Veľké Chlievany k 21.05.2011 hlásilo 463 obyvateľov k slovenskej 
národnosti, 1 občan k českej, 1 k nemeckej a 18 občanov bolo nezistenej národnosti. 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažná časť obyvateľstva je rímsko-
katolíckeho vyznania. 
Vývoj počtu obyvateľov : K 01.01.2015 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 477 
obyvateľov. V priebehu roka 2015 sa narodilo 6 detí, prisťahovali 6 občania, zomreli 4 
a odsťahoval sa 1 občan. K 31.12.2015 mala obec 484 obyvateľov.  
 
5.3 Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci : asi 7 % 
Nezamestnanosť v okrese : 9 – 10 % 
Vývoj nezamestnanosti : stagnujúci 
5.4 Symboly obce 
Erb obce : V modrom štíte na zelenej, zlatými skalami posiatej pažiti, kráča strieborný 
veľkonočný baránok so zástavou, nad ním je zlatá kométa a pred ním zlatá hviezda.  
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Zástava obce : Zástavu obce Veľké Chlievany tvoria: 3 pozdĺžne pruhy modrý, biely a zelený. 
Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je 3 cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 jej 
listu.  
 

 
 

Pečať obce : Pečať obce Veľké Chlievany tvorí erb obce Veľké Chlievany s hrubopisom: 
„OBEC VEĽKÉ CHLIEVANY“.  
 

 
5.5 Logo obce 
Obec nemá logo obce. 
 
5.6 História obce  
Prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1276, z čias vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. 
Názov obce je doložený z roku 1276 ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z 
roku 1398 ako Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 
Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 1864 Nagy 
Helvenyi a z roku 1919 Veľké Chlievany. 
V 15. storočí si obyvatelia postavili rímskokatolícky kostol, pôvodne gotický kostol a v roku 
1685 grófka Katarína Pálfiova definitívne ustanovila vo Veľkých Chlievanoch farnosť. 
V súčasnosti pod Farnosť Veľké Chlievany patria obce Haláčovce, Otrhánky, Dvorec, 
Biskupice a Pečeňany. 
 
 
5.7 Pamiatky  
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej: Gotický jednoloďový kostol pochádza z 15. 
storočia. Jeho súčasťou je aj krypta. Kostol mal pôvodne  drevený chórus s päťregistrovým 
organom postavený Jurajom Pažickým z Rajca v r. 1806. V r. 1936 bol na Štedrý deň dovezený 
nový oltár, ktorý dal zhotoviť farár Jozef Turczyn v Novákoch. Na ňom dominuje socha 
Božského Srdca Ježišovho, ktorá je doplnená sochami sv. Františka, sv. Terézie z Lisieux 
a dvoch adorujúcich anjelov. V 20. st. prebehla rekonštrukcia gotickej veže, ktorá bola 
v katastrofálnom stave a v roku 1957 sa ju rozhodli nahradiť novou stojacou na rohu kostola.  
Zároveň bol vytvorený priestor na nový chórus a organ.  
V roku 2015 bola ukončená oprava strechy spočívajúca vo výmene strešnej krytiny z pôvodnej 
azbestocementovej za keramickú krytinu. Oprava strechy prebehla v roku 2014. 
 
 
5.8 Významné osobnosti obce 
Juraj Palkovič: /*24.4.1763 Veľké Chlievany  †21.1.1835 Ostrihom/ Narodil sa v dome (toho 
času zbúranom) vedľa fary, je to velikán v našej histórii, prvý prekladateľ biblie do 
bernolákovskej slovenčiny, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva, ostrihomský 
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kanonik, veľký podporovateľ Bernolákovcov. V roku 1968 pri príležitosti 205. výročia 
narodenia Juraja Palkoviča občania vybudovali park, kde odhalili pamätník s jeho bustou. 
Jozef Pihík /*1.4.1890 † 21.06.1956/  -  primáš, hudobný skladateľ a textár, významný interpret 
a propagátor slovenskej ľudovej piesne. Autor viac ako 60-tich piesní, v ktorých pracuje 
s ľudovým motívom na pôde tanečnej hudby (napr. Carmen, Cigánove husle, Dínom dánom, Ja 
som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tancuj milá, Tulipán, Vieročka)  
Cyril Marián Guniš /* 10. 4.1901 †24.8.1974/ - jazykovedec, pedagóg, piarista, zakladajúci 
člen Matice slovenskej, autor učebníc taliančiny, taliansko-slovenského slovníka (v rkp.), hry 
Ďurko povstalec 
Ferdinand Guniš /*27.04.1919 †10.07.2003/ - pedagóg, literát, redaktor, propagátor matičného 
života Matice slovenskej, autor historickej povesti Pustovník František, noviel: Priepasť, Ako 
život krásna 
 
6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 
6.1 Výchova a vzdelávanie  
V obci sa nenachádza žiadne školské zariadenie. V súčasnosti navštevuje väčšina detí materskú 
školu a základnú školu do štvrtého ročníka prvého stupňa na Základnej škole s materskou 
školou vo Dvorci, poprípade v Bánovciach nad Bebravou. Od piateho ročníka  druhého stupňa 
základnej školy dochádzajú deti do škôl v Bánovciach nad Bebravou. 
 
6.2 Zdravotníctvo 
Na území obce sa priamo nenachádza, pediatrická ambulancia, ambulancia pre dospelých 
a zubná ambulancia sa nachádza v okresnom meste Bánovce nad Bebravou, vzdialené od Obce 
Veľké Chlievany 3,5 km. 

 
 
6.3 Sociálne zabezpečenie 
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2015 o túto 
službu nepožiadal nikto z občanov. 
 
6.4 Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje pri slávnostných príležitostiach obec,  
poslanci OZ, ZO JDS Veľké Chlievany, DHZ Veľké Chlievany a občania obce. 
       
6.5 Hospodárstvo  
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
 
Slovenská pošta : nachádza sa priamo na území obce. Adresa: Veľké Chlievany 156 
 
Občerstvenie :  Abstinth, Veľké Chlievany č. 590 - Ján Škorvaga 
 
Potraviny : v obci je 1 predajňa potravín – predajňa COOP Jednota, s.d. Topoľčany  
 
Rôzne iné predajne a služby :  
Adrián Guniš - AG-Trans, Veľké Chlievany 128: nákladná cestná doprava 
Anna Kováčiková Florist designs, Veľké Chlievany 6: činnosti súvisiace s krajinnou úpravou 
EU – Netz, s.r.o., Veľké Chlievany 151: sprostredkovateľské služby 
Ján Bulák, Veľké Chlievany 34: špecializované stavebné práce 
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Miloš Bratko Natalí, Veľké Chlievany 141: služby poskytované v lesníctve, SHR 
Miloš Gnida FERRATIUS, Veľké Chlievany 135: kovovýroba 
Miroslav Škorvaga – Moto Miro, Veľké Chlievany 89: predaj, údržba a oprava motocyklov  
Róbert Guniš RG MOTO EUROTRANS, Veľké Chlievany 138: nákladná cestná doprava  
 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany: zmiešané hospodárstvo 
Spoločnosť bývalých urbárnikov, Veľké Chlievany: lesné hospodárstvo a ostatné služby      
v lesníctve  
 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude postupne rozvíjať. Obec sa bude snažiť vytvárať podmienky pre podnikateľskú činnosť.     
 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.  
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet  ako schodkový. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.112.2014 uznesením                  
č. 225/6/11/2014.   
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- zmena   schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 5/7/4/2015 
 
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015  
  
  

Rozpočet  
 

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2015 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 126.448,02 141.479,02 144.228,24 101,94 
z toho :     
Bežné príjmy 100.837,46 111.333,46 114.082,38 102,47 
Kapitálové príjmy 10.000,00 0,00 0 0 
Finančné príjmy 15.610,56 30.145,56 30.145,86 100,00 
Výdavky celkom 126.448,02 141.479,02 128.629,48 90,92 
z toho :     
Bežné výdavky 112.824,03 114.692,03 101843,42 88,80 
Kapitálové výdavky 13.623,99 26.786,99 26.786,06 100,00 
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rozpočet obce  0,00 0,00 15.598,76 –– 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015   
 

Hospodárenie obce 
 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 

 
Bežné  príjmy spolu 114.082,38
Bežné výdavky spolu 101.843,42
Bežný rozpočet 12.238,96
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 26.786,06
Kapitálový rozpočet  -26.786,06
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14.547,10
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14.547,10
Príjmy z finančných operácií 30.145,86
Výdavky z finančných operácií 0,00
Rozdiel finančných operácií 30.145,86
PRÍJMY SPOLU   144.228,24
VÝDAVKY SPOLU 128.629,48
Hospodárenie obce  15.598,76
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 15.598,76

 
     Z takto upraveného výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 – schodku  vo výške 
14.547,10  €  sa nebude vytvárať rezervný fond obce. 

 
 

7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2018      
 Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Rozpočet  na 

rok 2016 
Rozpočet 

 na rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Príjmy celkom 144.228,24 157.203,00 136.909,00 135.581,00 
z toho :     
Bežné príjmy 114.082,38 131.591,60 121.297,60 119.969,60 
Kapitálové príjmy 0,00 10.000,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 30.145,86 15.611,40 15.611,40 15.611,40 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Rozpočet  na 

rok 2016 
Rozpočet 

 na rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Výdavky celkom 128.629,48 157.203,00 136.909,00 138.581,00 
z toho :     
Bežné výdavky 101.843,42 128.203,00 119.409,00 121.081,00 
Kapitálové 
výdavky 

26.786,06 29.000,00 17.500,00 17.500,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 
8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Predpoklad 
na  rok 2017 

Majetok spolu 326.849,89 315068,08 320.673,76 304.898,00 
Neobežný majetok spolu 295.792,39 297.941,94 303.792,39 287.962,10 
z toho :     
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 12000,00 12000,00 
Dlhodobý hmotný majetok 209.830,29 211.979.84 205.830,29 190.000,00 
Dlhodobý finančný majetok 85.962,10 85.962,10 85.962,10 85.962,10 
Obežný majetok spolu 30.913,53 16.948,41 16.737,56 16.791,40 
z toho :     
Zásoby 456,00 971,91 936,00 950,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  311,67 377,74 190,00 230,00 
Finančné účty  30.145,86 15.598,76 15.611,40 15.611,40 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  143,97 177,73 143,97 144,50 

 
 
 
8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k  31.12.2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Predpoklad 
na  rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 326.849,89 315.068,08 324.680,00 330.352,00 
Vlastné imanie  298.408,07 283.957,14 299.300,00 302.540,00 
z toho :     
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  298.408,07 283.957,14 299.300,00 302.540,00 
Záväzky 4.991,82 6.085,35 5.580,00 5.512,00 

z toho :     
Rezervy  876,00 456 910,00 890,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 33,09 31,17 45,00 40,00 
Krátkodobé záväzky 4.082,73 5.598,18 4.625,00 4.582,00 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 23.450,00 25.025,59 19.800,00 22.300,00 

 
8.3 Pohľadávky  
Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2014 
Zostatok 

k 31.12 2015 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 
Pohľadávky po lehote splatnosti   311,67 377,74 
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8.4 Záväzky 
Záväzky Zostatok 

k 31.12 2014 
Zostatok 

k 31.12 2015 
Záväzky do lehoty splatnosti   4.991,82 6.085,35 
Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
9. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Predpoklad 
rok 2017 

Náklady 128.968,91 126.169,03 148.761,15 138.736,33 
50 – Spotrebované nákupy 27.591,04 20.759,20 29.800,00 28.110,91 
51 – Služby 18.707,91 21.487,11 25.318,00 19.014,97 
52 – Osobné náklady 45.308,09 50.975,13 55.454,00 57.744,00 
53 – Dane a  poplatky 103,46 69,96 80,00 85,00 
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

302,37 406,07 365,00 402,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

31.013,00 27.818,00 28.000,00 25.500,00 

56 – Finančné náklady 192,49 455,56 480,00 380,00 
57 – Mimoriadne náklady 0,55 28,00 12,00 17,50 
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

5.750,00 4.170,00 9.250,00 7.480,00 

59 – Dane z príjmov 0,47 1,30 2,15 1,95 
Výnosy 111.990,10 111719,40 142.444,60 121.965,70 
60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

625,76 1009,21 580,00 590,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

84.821,23 92.970,72 98.587,60 93.407,60 

64 – Ostatné výnosy 1.430,50 1.459,20 1.620,00 1.523,10 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

2.630,00 0,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 2,85 7,23 15,00 15,00 
67 – Mimoriadne výnosy 538,65 611,86 528,00 430,00 
68 – Výnos z transferov  0,00 787,37 0,00 

 
0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

21.941,11 14.873,81 41.114,00 26.000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-16.979,28 -14.450,93 -6.318,70 -16.772,58 
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -14.450,93 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
10. Ostatné  dôležité informácie  

 
10.1 Prijaté granty a transfery  
 
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 
Suma 

prijatých 
prostriedko

v v EUR  
Okresný úrad Trenčín, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 

Prenesený výkon štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie  

45,03 

MV SR, sekcia ver. správy, 
Bratislava 

Prenesený výkon štátnej správy na 
úseku hlásenia pobytu občanov 

158,73 

Slov. agentúra životného  prostredia, 
Tajovského 28, Banská Bystrica 

Projekt: Oddychová zóna v Parku 
Juraja Palkoviča „Malým 
s veľkými“ 

3.968,86 

Okresný úrad Bánovce nad 
Bebravou 

Referendum 640,00 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Partizánske 

Refundácie z ÚPSVaR (aktivačná 
činnosť, podpora zamestnanosti,  
zamestnávania, chránená dielňa, 
„Šanca na zamestnanie“) 

12.885,75 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 
- účel použitia dotácie Oddychová zóna v Parku Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“ – 

zakúpenie kombinovanej zostavy detského ihriska s montážou, osvetlenie pamätníka 
a zakúpenie informačnej tabule do Parku Juraja Palkoviča 

 
10.2 Poskytnuté dotácie  
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v zmysle VZN č. 2/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Veľké Chlievany.  
 
10.3 Významné investičné akcie v roku 2015 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: 

- nákup kombinovanej zostavy detského ihriska s montážou, osvetlenia pamätníka 
a informačnej tabule do Parku Juraja Palkoviča z dotácie  Oddychová zóna v Parku 
Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“, 

- realizácia akcie „Havarijný stav strechy na budove kabín s prípravou priestorov pre 
krízovú situáciu občana v športovom areáli Veľké Chlievany“ z dotácie z Ministerstva 
financií Slovenskej republiky, ktorá bola obci poskytnutá v predchádzajúcom 
kalendárnom roku  2014, 

- zadanie Územného plánu obce Veľké Chlievany, 
- rekonštrukcia chodníkov od predajne COOP Jednota po rodinný dom č. súp. 131 (p. 

Žabár) a na námestí, 
- rekonštrukcia plochy pred pamätníkom Juraja Palkoviča, 
- chodníky na starom cintoríne 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- oprava miestnych komunikácií – chodníkov, 
- Územný plán obce Veľké chlievany, 
- monografia obce, 
- zapojiť sa do výziev v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 pre opatrenie 7: 

            Číslo výzvy: 12/PRV/2015 podopatrenie: 7.4 aktivita č. 2 Rekonštrukcia a       
             modernizácia domu smútku s úpravou okolia 
             Číslo výzvy 13/PRV/2015 podopatrenie: 7.2 Aktivita č. 3 Revitalizácia parku Juraja  
             Palkoviča s oplotením a osvetlením, 
       -      zapojiť sa do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí         
             kriminality pre rok 2016 priorita č. 2 zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí s názvom  
             „Prevencia kriminality v obci Veľké Chlievany kamerovým systémom“.  

 
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
 
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec neeviduje žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená. Obec 
nevedie s nikým súdny spor.  
 
 
 
Vypracovala: Jana Kotvasová                                                Schválila: Bc. Zuzana Flórová 
 
 
 
 
Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 18.04.2016      
 
 
 
 
Prílohy: 

 
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
  Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


