
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  z  druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 25. júna 2019  

v Obci Veľké Chlievany. 
 
 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu so začiatkom o 18:15 hod. dňa 25. júna 2019 zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako druhé v roku 2019 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto 
zápisnice. Zúčastnili sa ho piati  poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 
tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Michal Kováčik, Patrik Urban, Mária Flórová, 
Mário Kližan a hlavná kontrolórka obce Veľké Chlievany Ing. Mária Hajšová PhD.                 
Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala prítomných poslancov a hlavnú 
kontrolórku obce a následne podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu 
Kotvasovú a za overovateľov zápisnice pána  poslanca  Patrika Urbana a Michala Kováčika. 
  
     V bode č. 3 predložila starostka obce program tak, ako bol uvedený na pozvánke v prílohe 
č. 1 a vyzvala k podaniu návrhov alebo pripomienok k uvedenému programu.  Nakoľko 
žiadne návrhy ani pripomienky neboli, vyzvala poslancov hlasovať za tento návrh programu 
OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní  poslanci OZ. Program bol jednohlasne 
schválený. 
Uznesenie č. 1/3/2/2019 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2019 

 
     Ďalej pokračovala starostka bodom č. 4 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mgr. Máriu Gunišovú a za členov Máriu Flórovú 
a Mária Kližana. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci 
Uznesenie č. 2/4/2/2019 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                 
Predseda Mgr. Mária Gunišová,  členovia Mária Flórová, Mário Kližan; 

 ukladá návrhovej komisii: 
  sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, 
  predkladať k prerokúvaným bodom programu obecného zastupiteľstva  
  uznesenia tak, aby zodpovedali skutočnosti a program rokovania obecného 
  zastupiteľstva bol naplnený 
      
          Rokovanie pokračovalo bodom č. 5-Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2018  
      a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu  
      b) Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018 
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      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľké Chlievany za rok 
2018 tvoriace prílohu č. 3 tejto zápisnice predniesla Ing. Mária Hajšová, PhD. hlavná 
kontrolórka obce Veľké Chlievany, na základe ktorého navrhla poslancom OZ Záverečný účet 
obce Veľké Chlievany za rok 2018  schváliť ako aj použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 39.447,22 EUR s použitím na 
kapitálové výdavky. Za schválenie Záverečného účtu  obce Veľké Chlievany a celoročného 
hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok 2018 hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 
obce Veľké Chlievany za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 39.447,22 € 
s použitím na kapitálové výdavky. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Návrh Záverečného účtu Obce Veľké Chlievany za rok 2018 tvorí prílohu č. 4 a Záverečný 
účet Obce Veľké Chlievany za rok 2018 prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
Ďalej hlavná kontrolórka obce predniesla Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2018, 
priloženú v prílohe č. 6 k tejto zápisnici, ktorú poslanci OZ vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 3/5/2/2019: 
A 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie: 

1. správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké 
Chlievany za rok 2018, 

2. správu audítora k hospodáreniu obce za rok 2018 
B 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Veľké Chlievany a celoročné hospodárenie obce Veľké 
    Chlievany za rok 2018  bez výhrad, 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok  
    2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 39.447,22 € na kapitálové výdavky  
     

 Bodom č. 6 rokovacieho programu bola Individuálna výročná správa Obce Veľké 
Chlievany za rok 2018, ktorá je súčasťou Záverečného účtu za rok 2018 a prítomní poslanci 
ju vzali na vedomie. Individuálna výročná správa Obce Veľké Chlievany za rok 2018 tvorí 
prílohu č. 7 
Uznesenie č. 4/6/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany za 
rok 2018 

 
     K 7. bodu programu Návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019 predložila  
administratívna pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 
navýšený v príjmoch o sumu  34.740,00 €, čo predstavuje prijatý bankový úver dlhodobý 
a o tú istú sumu, teda 34.740,00 € vo výdavkoch na nákup budov z kapitálových výdavkov na 
nehnuteľnosti súp. č. 132 a 117. Potom dal predseda NK hlasovať za schválenie tohto návrh. 
Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za, nikto sa nezdržal hlasovania a nikto nehlasoval 
proti. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 je prílohou č. 8 a Úpravy rozpočtu obce Veľké 
Chlievany na rok 2019 prílohou č. 9 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 5/7/2/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019 
                                     

 V bode č. 8 rokovacieho programu hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ 
na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019. 
Predseda NK po predložení tohto návrhu dal hlasovať,  kto je za jeho schválenie. Všetci piati 
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prítomní poslanci hlasovali za jeho schválenie. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 2. polrok 2019 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 6/8/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 
 
 Ďalej poslanci pokračovali podľa programu bodom č. 9 a to Žiadosťou o súhlasné 
stanovisko k výstavbe RD  podanou pánom Petrom Kardošom, v ktorej žiada o súhlas                   
k plánovanej výstavbe RD na parc. č.: 362/2 v kat. území Veľké Chlievany na vzdialenosť 1,5 
m namiesto zo zákona požadovaných 2 m od hranice pozemku parc. č.: 364/42 vo vlastníctve 
Obce Veľké Chlievany. Po predložení tejto žiadosti, ktorej fotokópia tvorí prílohu č. 11 tejto 
zápisnice dal predseda NK hlasovať, kto je za jej schválenie. Všetci piati prítomní poslanci 
hlasovali za vydanie súhlasného stanoviska k vyššie uvedenej žiadosti.  
Uznesenie č. 7/9/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť Petra Kardoša o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu 
novostavby RD na parc. č. 362/2 vo vzdialenosti 1,5 m od hranice parcely č. 364/42 
 

     V bode č. 10 starostka obce predložila poslancom Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu 
k výstavbe miestnej komunikácie doručenú od Jána Škorvagu a manželky Anny, v ktorej 
žiadajú o predbežný súhlas na povolenie výstavby pozemnej komunikácie (prístupovej cesty) 
na parcele č. 228/8 v kat. území Veľké Chlievany z dôvodu plánovanej výstavby rodinných 
domov na parcelách č. 228/8 a 231. Predpokladaná šírka pozemnej komunikácie bude 6 m. 
Starostka navrhla poslancom uvedenú žiadosť schváliť s podmienkou, že v prípade prekládky 
vodovodnej šachty prípojky ku kabínam, budú manželia Škorvagoví znášať náklady spojené 
s prekládkou. Po oboznámení sa s uvedenou žiadosťou dal predseda NK hlasovať, kto je za 
schválenie žiadosti podanej manželmi Škorvagovými, ktorej fotokópia je priložená k tejto 
zápisnici ako príloha  č. 12 s podmienkou, ktorú navrhla starostka poslancom schváliť. Všetci 
piati prítomní poslanci hlasovali za jej schválenie. 
Uznesenie č. 8/10/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
 schvaľuje žiadosť Jána Škorvagu a manželky Anny o vydanie predbežného súhlasu k  

      výstavbe pozemnej komunikácie na parcelách 228/8 a 228/10 s podmienkou znášania         
      nákladov spojenými v prípade prekládky vodovodnej šachty prípojky ku kabínam 

 
 V bode č. 11 prejednávali poslanci financovanie spoločného stavebného úradu. Mesto 
Bánovce nad Bebravou – spoločný stavebný úrad uznalo za potrebné vzhľadom na zvýšenie 
mzdových a prevádzkových nákladov zvýšiť čiastku na financovanie činnosti stavebného 
úradu na 489,60 €. Predseda NK dal hlasovať, kto je za uvedený návrh. Všetci piati prítomní 
poslanci hlasovali za jeho schválenie. 
Uznesenie č. 9/11/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje financovanie spoločného stavebného úradu Bánovce nad Bebravou v sume 
489,60 € za rok 2019 

 
 Podľa bodu č.12 rokovacieho programu boli predložené 2 návrhy Zaradenia za členov 
DHZO Veľké Chlievany do funkcie hasič a to Michala Kovačika a Adriána Ďurmeka. Za ich 
zaradenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci.  
Uznesenie č. 10/12/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
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 schvaľuje zaradenie za člena DHZO Veľké Chlievany Michala Kovačika a Adriana 
Ďurmeka do funkcie hasič 

 
     V 13. bodom rokovanie pokračovalo plánovaným Projektom k výstavbe chodníkov od súp. 
č. 32 k ulici od Biskupíc a od obecného úradu po súp. č. 161. Starostka informovala 
poslancov o vlastníckych právach Trenčianskeho samosprávneho kraja na parcelách č. 508              
a 507/2 v k. ú. Veľké Chlievany. Až po predložení stavebného zámeru bude možnosť 
odkúpenia týchto pozemkov za 1 €.  Z toho dôvodu sa zahajujú práce na tomto projekte 
výberom geodeta a projektanta, ktorí budú vybraní prieskumom trhu.  Následne dala schváliť 
zahájenie prác na stavebný zámer výstavby chodníkov na parcelách č. 508 a 507/2 rigoly               
v k.ú. Veľké Chlievany.                                                                                                                         
Uznesenie č. 11/13/2/2019                                                                                                          
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

a) berie na vedomie informáciu o vlastníckych právach k pozemkom parcela č. 508                 
a 507/2 rigoly v k.ú Veľké Chlievany 
b) schvaľuje zahájenie prác na stavebný zámer výstavby chodníkov na parcelách č. 508                  
a 507/2 rigoly v k.ú Veľké Chlievany.   
 

 Podľa bodu č. 14 nasledovalo Odvolanie a voľba kronikárky.  
Ako prvé nasledovalo odvolanie kronikárky obce Veľké Chlievany Heleny Gerbelovej, ktorá 
kroniku prestala písať ešte v roku 2018. Predseda NK dal hlasovať, kto je za odvolanie 
kronikárky Heleny Gerbelovej. Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za jej odvolanie. 
Následne nasledovala voľba kronikárky obce Veľké Chlievany. Navrhnutá bola Iveta 
Trebichavská. Predseda NK dal hlasovať, kto je za schválenie Ivety Trebichavskej za 
kronikárku obce Veľké Chlievany. Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za schválenie Ivety 
Trebichavskej za kronikárku obce Veľké Chlievany. Nikto sa nezdržal a ani nebol proti. 
Uznesenie č. 12/14/2/2019                                                                                                          
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
 a) odvoláva Helenu Gerbelovú z funkcie kronikárky obce Veľké Chlievany  
 b) schvaľuje Ivetu Trebichavskú za kronikárku obce Veľké Chlievany  
 
 Ďalej starostka pokračovala podľa bodu č. 15 návrhom Vstupu do Združenia zborov 
pre občianske záležitosti človek-človeku v SR. Prítomným poslancom vysvetlila výhody byť 
v tomto združení, v ktorom je symbolické členské a to 0,04 € na obyvateľa ročne (zhotovujú 
plagáty, organizujú rôzne exkurzie a sú nápomocní pri činnosti  Zborom pre občianske 
záležitosti). Po tomto návrhu dal predseda NK hlasovať, kto je za schválenie vstupu do vyššie 
uvedeného združenia s členským príspevkom 0,04 € na obyvateľa ročne. Za schválenie 
hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 13/15/2/2019                                                                                                          
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Vstup do Združenia zborov pre občianske záležitosti človek-človeku v SR  
      s členským príspevkom 0,04 €/ obyvateľ  (k 1.1.2019 počet obyvateľov 504) 20,16 € 
  

 V bode č. 16 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto 
zmluvy,  dohody  a dodatky k zmluvám podpísané po prvom zasadnutí OZ konanom dňa 12. 
februára 2019: 
- Zmluva  o bežnom účte č. 0722236007/5600 uzatvorená dňa 26.02.2019 s Prima bankou 
Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina  
- Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov          
a neobalových výrobkov uzatvorený dňa 01.04.2019 so SLOVMAS, a.s. Na paši 4, 821 02 
Bratislava  
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- Kúpna zmluva na nehnuteľnosť so súp. č. 132 uzatvorená dňa 05.04.2019 s predávajúcimi 
manželmi Ing. Liborom Pažitným a Janou Pažitnou bytom Cabaj 286, 951 17 Cabaj - Čápor 
za kúpnu cenu 15.740 € 
- Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti so súp. č. 117 uzatvorená dňa 05.04.2019 s 
predávajúcimi RNDr. Mariánom Lukáčom, bytom Cabanova 2194/26, 841 02 Bratislava - 
Dúbravka a s Ing. Mariánom Lukáčekom, bytom Stará Gala 105, 930 34 Holice za kúpnu 
cenu 19.000 € 
- Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená dňa 24.04.2019 s Ing. Jozefom 
Adamkovičom, zodpovedným audítorom, č. licencie 491, so sídlom: Orgovánová 2565/7, 955 
01 Topoľčany zo na sumu 500 € 
- Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času číslo: OF-
64/18968/2019 uzatvorená dňa 06.05.20019 s poskytovateľom záujmového vzdelávania 
Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
pre 6 detí po 3,- € na 5 mesiacov v celkovej sume 90 €  
- Zmluva o dielo č. 1/2019/000126 uzatvorená dňa 28.05.2019 so zhotoviteľom TRNOVSKY 
s.r.o., Bernolákova 334/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou na dielo zákazky Revitalizácia 
stromov v obci 3. etapa, Prvá časť za cenu 3.550 €  
- Zmluva o dielo 1/2019/000127 uzatvorená dňa 29.05.2019 so zhotoviteľom Gaura s.r.o., 
Veľké Chlievany 6, 956 55 Veľké Chlievany na dielo zákazky Revitalizáciu stromov v obci 3. 
etapa, Druhá časť za cenu 1.703,40 €  
- Zmluva o dielo č. 1/05/2018 uzatvorená dňa 06.06.2019 so zhotoviteľom Jurajom 
Graňačkom - JUPEGRA, Pravotice 128, 956 35 Nedašovce na zhotovenie zákazky 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZO Veľké Chlievany za cenu 30.681,70 € 
- Zmluva č. 121897179 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do 
distribučnej sústavy uzatvorená dňa 19.06.2019 s prevádzkovateľom Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na adresu odberného miesta Veľké Chlievany 
132 
- Zmluva o dodávke plynu č. 9106604374 uzatvorená dňa 20.05.2019 s dodávateľom 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na odberné miesto Veľké Chlievany 132 
-  Zmluva č. 39 449 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky uzatvorená dňa 30.04.2019 na účel použitia dotácie pre Dobrovoľný 
hasičský zbor obce v sume 3.000,00 € so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov obce vo 
výške najmenej 5% z celkovej dotácie  
-  Zmluva o termínovanom úvere č. 73/001/19 na účel financovania nadobudnutia 
nehnuteľností uzatvorená dňa 28.03.2019 s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 
11 Žilina. Výška úveru 34.740,00 € s úrokovým rozpätím 1,20 % p.a. s mesačnými splátkami 
1.466,00 €. Deň splatnosti termínovaného úveru: 26.03.2021 
Uznesenie č. 14/16/2/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu  o bežnom účte č. 0722236007/5600 uzatvorenú dňa 
26.02.2019 s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 

Uznesenie č. 15/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorený dňa 01.04.2019 
so SLOVMAS, a.s. Na paši 4, 821 02 Bratislava 

Uznesenie č. 16/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť so súp. č. 132 uzatvorenú dňa 
05.04.2019 s predávajúcimi manželmi Ing. Liborom Pažitným a Janou Pažitnou bytom 
Cabaj 286, 951 17 Cabaj - Čápor za kúpnu cenu 15.740 €                                                                       
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Uznesenie č. 17/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti so súp. č. 117 
uzatvorenú dňa 05.04.2019 s predávajúcimi RNDr. Mariánom Lukáčom, bytom 
Cabanova 2194/26, 841 02 Bratislava - Dúbravka a s Ing. Mariánom Lukáčekom, 
bytom Stará Gala 105, 930 34 Holice za kúpnu cenu 19.000 € 

Uznesenie č. 18/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenú dňa 
24.04.2019 s Ing. Jozefom Adamkovičom, zodpovedným audítorom, č. licencie 491, 
so sídlom: Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany zo na sumu 500 € 

Uznesenie č. 19/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného 
času číslo: OF-64/18968/2019 uzatvorenú dňa 06.05.20019 s poskytovateľom 
záujmového vzdelávania Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou pre 6 detí po 3,- € na 5 mesiacov v celkovej sume 
90 €  

Uznesenie č. 20/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo č. 1/2019/000126 uzatvorenú dňa 28.05.2019 so 
zhotoviteľom TRNOVSKY s.r.o., Bernolákova 334/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
na dielo zákazky Revitalizácia stromov v obci 3. etapa, Prvá časť za cenu 3.550 € 

Uznesenie č. 21/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo 1/2019/000127 uzatvorenú dňa 29.05.2019 so 
zhotoviteľom Gaura s.r.o., Veľké Chlievany 6, 956 55 Veľké Chlievany na dielo 
zákazky Revitalizáciu stromov v obci 3. etapa, Druhá časť za cenu 1.703,40 €  

Uznesenie č. 22/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
berie na vedomie Zmluvu o dielo č. 1/05/2018 uzatvorenú dňa 06.06.2019 so zhotoviteľom 
Jurajom Graňačkom - JUPEGRA, Pravotice 128, 956 35 Nedašovce na zhotovenie zákazky 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZO Veľké Chlievany za cenu 30.681,70 € 
Uznesenie č. 23/16/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Zmluvu č. 121897179 o pripojení odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorenú dňa 19.06.2019 
s prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
na adresu odberného miesta Veľké Chlievany 132 

Uznesenie č. 23/16/2/2019/a 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Zmluvu č. 39 449 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenú dňa 30.04.2019 na účel použitia 
dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce v sume 3.000,00 € so spolufinancovaním 
z vlastných prostriedkov obce vo výške najmenej 5% z celkovej dotácie  

Uznesenie č. 23/16/2/2019/b 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Zmluvu o termínovanom úvere č. 73/001/19 na účel financovania 
nadobudnutia nehnuteľností uzatvorenú dňa 28.03.2019 s Prima bankou Slovensko, 
a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Výška úveru 34.740,00 € s úrokovým rozpätím      



7 
 

1,20 % p.a. s mesačnými splátkami 1.466,00 €. Deň splatnosti termínovaného úveru: 
26.03.2021 
 

     Diskusiu v bode číslo 17 otvorila starostka obce so žiadosťou Bc. Evy Petríkovej                  
o prenájom pozemku parcela č. 502/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany za 
účelom údržby na vlastné náklady. Pozemok sa nachádza medzi potokom Inovec                       
a pozemkami C-KN parcelné čísla 188 a 189 v katastrálnom území Veľké Chlievany, na 
ktorých plánuje Bc. Eva Petríkova umiestniť novostavbu rodinného domu. Predseda NK dal 
hlasovať poslancom, kto je za schválenie tejto žiadosti s tým, že si bude musieť p. Petríková 
najskôr vymedziť, koľko m² chce do prenájmu. Všetci piati prítomní  poslanci hlasovali za.  
Uznesenie č. 24/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje prenájom parcely č. 502/1 vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany za 
parcelnými číslami C-KN 188 a 189 Bc. Eve Petríkovej, Veľké Chlievany 187 za 
účelom údržby na vlastné náklady, ak si vymedzí Bc. Eva Petríková presný počet m2 

 
Starostka obce pokračovala žiadosťou Ivana Cagáňa, Veľké Chlievany 182 o povolenie 
výstavby chodníka pred nehnuteľnosťou č. 182 na parcele C-KN č. 364/42 zelený pás na 
vlastné náklady a vyzvala predsedkyňu NK o hlasovanie. Za hlasovali všetci piati prítomní 
poslanci. 
Uznesenie č. 25/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť Ivana Cagáňa č. 182 Veľké Chlievany o povolenie výstavby 
chodníka pred nehnuteľnosťou č. 182 na zelenom páse na parcele C-KN  č. 364/42 na 
vlastné náklady aj s jeho údržbou 

 
Slovenská pošta a.s. nahlásila útok psom na poštárku Lenku Bátorovú. Majiteľ psa Ladislav 
Škorvaga, ktorý pri ústnom napomenutí  uznal vinu psa už z obce premiestnil do inej obce.  
Prisľúbil vybudovanie oplotenia do konca roka 2019.  
Uznesenie č. 26/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie napomenutie Ladislava Škorvagu - majiteľa psa, ktorého už dal 
mimo obce 

 ukladá Ladislavovi Škorvagovi vybudovať oplotenie do konca roka 2019 
 
 
Zdenka Cibiriová nahlásila obci neznesiteľný hlučný život so susedovými psami, ktorý 
doposiaľ znášali, ale to už ďalej nejde, nakoľko dcéra Natália má z nich panický strach a teraz 
po narodení syna Petra ani po upozornení suseda Petra Geletu na umiestnenie psov do 
záhrady, nie do ulice, nebol ochotný vyhovieť. Brechot týchto psov sa ozýva celou ulicou.   
Uznesenie č. 27/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie nahlásenie neznesiteľného hlučného života so psami pána Petra 
Geletu  

 ukladá Petrovi Geletovi urobiť nápravu so psami   
 
O diskusný príspevok požiadala predsedkyňu DHZ Mgr. Mária Gunišová, ktorá zhodnotila 
Železného hasiča, MDD, informovala o Obecných novinách za 1. polrok, ktoré by mali vyjsť 
do konca júla 2019 a o Nočnej hasičskej súťaži o pohár starostky obce, ktorá sa bude konať 
06.07.2019.  
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Uznesenie č. 28/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie diskusný príspevok Mgr. Márií Gunišovej o Železnom hasičovi, 
MDD, Obecné noviny 1. polrok, Nočná hasičská o pohár starostky obce so zmenou 
termínu na 06.07.20119 

 
Ďalej starostka obce poďakovala za Deň matiek - vystúpenie pedagogickým pracovníčkam            
a rodičom detí zo ZŠ s MŠ Dvorec a za prípravu občerstvenia Márií Flórovej, Ľubomíry 
Gunišovej, Ľubici Flórovej a Oľge Pokusovej. Držkovská držka 10. ročník sa bude konať 
17.08.2019. Družstvo z Veľkých Chlievan sa zúčastní pod vedením Jozefa Flóra a Oľgy 
Pokusovej s členmi teamu Zuzanou Flórovou, Máriou Gunišovou, Máriou Flórovou, 
Ľubomírou Gunišovou, Ľubicou Flórovou a PHDr. Euláliou Pomikalovou s harmonikou. 
Ďalej podala nasledujúce správy: 
- zrealizovaný bezbariérový vchod s úpravou  okolia  v sume 4.735,20 € z vlastných zdrojov, 
- projekt z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny, 
Revitalizácia stromov v obci 3. etapa  - už sa realizuje prostredníctvom firmy TRNOVSKY 
s.r.o. a GAURA s.r.o., 
- projekt Prevencia kriminality v obci kamerovým systémom 2. etapa - ukončené  
výberom firmy REJK-NET s.r.o. Šoporňa, cena za dielo 4 779,77 €, priznaná dotácia 5000 € - 
obec bude vracať časť finančných prostriedkov, 
- prostredníctvom projektu na § 50j z ÚPSVaR je zamestnaná Iveta Trebichavská a na 
absolventskej praxi Peter Trebichavský, 
- projekt SAMI- SEBE ZO JDS Veľké Chlievany s podporou TSK, MAS Bebrava sa 
uskutoční 06.09.2019, stretnutie ohľadom programu bude v priebehu mesiaca august, 
- projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZO Veľké Chlievany bude realizovať 
firma Juraj Graňačka - JUPEGRA, Pravotice v termín august až október 2019, 
- priznaná dotácia na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, najviac vo výške 7.200,00 € po predložení dokladov, v ktorej starostka obce 
navrhla 3,5 m širokú miestnu komunikáciu pre DHZ vodidlá a sanitky, ktorá spojí cestu novej 
štvrte so športovým areálom,  
- 30. snem Združenia miest a obcí Slovenska -  starostka na ňom prispela diskusným 
príspevkom zmena legislatívy zákona o odpadoch s ohľadom na prenesenie zodpovednosti pri 
separovaní na občana a budovanie vodovodov a kanalizácie s prenesením na štát a vodárenské 
spoločnosti bez spoluúčastí obcí, 
- obec dostala ponuku na odkúpenie „Slaného jarku“ od Poľovníckeho združenia SNP Dvorec 
za kúpnu cenu 20.000,00 €, 
- MAS BEBRAVA - projekty, budúci týždeň starostka obce zistí, čo sa bude môcť realizovať 
cez MAS BEBRAVA - je tu vízia na oplotenie Parku Juraja Palkoviča s vybudovaním 
chodníka, parkovisko pri kultúrnom dome, úprava okolia pred domom smútku, rekonštrukcia 
budov súp. č. 132 a 117.  
Uznesenie č. 29/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie účasť na  Držkovskej držke 10. ročník pod vedením Jozefa Flóra          
a Oľgy Pokusovej                                                                                termín 17.08.2019 

Uznesenie č. 30/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie uskutočnenie Bezbariérového vchodu s úpravou  okolia  v sume 
4.735,20 € 
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Uznesenie č. 31/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   
berie na vedomie realizáciu Projektu z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci 
Programu obnovy dediny  Revitalizácia stromov v obci 3. etapa  firmou TRNOVSKY s.r.o.                 
a GAURA s.r.o. 
Uznesenie č. 32/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie realizáciu Projektu Prevencia kriminality v obci kamerovým 
systémom 2. etapa firmou REJK-NET s.r.o. Šoporňa v celkovej sume 4.779,77 € 

Uznesenie č. 33/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie realizáciu Projektu zamestnanosti § 50j Iveta Trebichavská                    
a Absolventská prax Peter Trebichavský z ÚPSVaR 

Uznesenie č. 34/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie spoluúčasť na realizácii Projektu SAMI- SEBE ZO JDS Veľké 
Chlievany                    termín 06.09.2019 

Uznesenie č. 35/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie realizáciu Projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZO 
Veľké Chlievany firmou Juraj Graňačka - JUPEGRA, Pravotice    
                                                         termín august až október 2019 

Uznesenie č. 36/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie realizáciu spracovania územno-plánovacej dokumentácie s 
návrhom 3,5 m širokej miestnej komunikácie pre DHZ vodidlá a sanitky, ktorá spojí 
cestu novej štvrte so športovým areálom z priznanej dotácie z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR    

Uznesenie č. 37/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie diskusný príspevok zmena legislatívy zákona o odpadoch s 
ohľadom na prenesenie zodpovednosti pri separovaní na občana a budovanie 
vodovodov a kanalizácie s prenesením na štát a vodárenské spoločnosti bez 
spoluúčastí obcí na 30. sneme Združenia miest a obcí Slovenska 

Uznesenie č. 38/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie plánované projekty podľa výziev s realizáciou cez MAS 
BEBRAVA na oplotenie Parku Juraja Palkoviča s vybudovaním chodníka, parkovisko 
pri kultúrnom dome, úprava okolia pred domom smútku, rekonštrukcia budov súp. č. 
132 a 117  

 
Potom sa o slovo prihlásil Jozef Molnár s odvolaním sa na prvostupňový orgán stavebného 
úradu s predložením zobrazenia na katastrálnej mape vo veci preverenia geodetmi chodníka 
vedúceho k ihrisku z novej ulice pod farou cca. 1m v šírke medzi pozemkami jeho brata 
Daniela Molnára, ktorého zastupoval a pozemku parc. č. 364/35 vo vlastníctve Jána Flimela, 
s prísľubom od brata, že po preverení chodníka - obecného pozemku parcela č. 364/42 daruje 
obci jeho brat zo svojho pozemku z parcely č. 375/9 na prechod 0,5 m v šírke, ak si aj jeho 
sused Ján Flimel upraví oplotenie podľa skutkového stavu prevereného geodetmi. Kópia 
z katastrálnej mapy k uvedeným parcelám tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. 
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Uznesenie č. 39/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá geodetmi preveriť chodník vedúci k ihrisku z novej ulice pod farou na 
pozemku parcela č. 364/42 medzi parcelami č. 375/9 a 364/35 katastrálne územie 
Veľké Chlievany                                                                      Termín: 31. august 2019 

 
 
Následne sa o slovo prihlásil Miloš Kováčik, ktorý požiadal o preverenie správneho zápisu 
parcely č. 228/11 na katastrálnom úrade, zároveň vyzval obec k zverejňovaniu zápisníc 
a uznesení na stránke obce a požiadal zverejňovať oddelene zmluvy za prenájom hrobových 
miest, na čo starostka obce odpovedala, že zmluvy za prenájom hrobových miest sa 
zverejňujú oddelene, mohlo sa však stať, že ešte v začiatkoch webového sídla obce zostala 
takáto zmluva v Dokumentoch – Povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr. Kópia katastrálnej 
mapy k parcele č. 228/11 je uvedená v prílohe č. 14 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 40/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá preveriť zápis parcely č. 228/11 katastrálne územie Veľké Chlievany 
                                                                                              Termín: 31. augusta 2019   

Uznesenie č. 41/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá zverejňovať zápisnice a uznesenia ZO na webovom sídle obce 
 
Starostka obce ďalej dodala ohľadne vrakov na obci z predchádzajúceho zastupiteľstva, že 
pani Jaroslava Bratková sa telefonicky ohlásila, že k odstráneniu vraku spod lipy na 
Trasidlách dôjde po dedičskom konaní po nebohom manželovi. Na odstránenie vrakov v ulici 
za kultúrnym domom boli rodičia majiteľa telefonicky upozornení. 
Uznesenie č. 42/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie informáciu o odstránení vrakov z verejných priestranstiev  
 
Na záver diskusie sa o slovo prihlásil ešte pán Marián Halás s návrhom spraviť v budúcom 
roku Deň otcov. 
Uznesenie č. 43/17/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie návrh pána Mariána Halása spraviť budúci rok podujatie ku Dňu 
otcov 

 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedkyňou návrhovej komisie Mgr. Máriou 
Gunišovou starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a druhé zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v roku 2019 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 15 a uznesenia z druhého zasadnutia OZ prílohu č. 16 
tejto zápisnice. 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Patrik Urban                                         Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                   
                 Michal Kováčik 
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Prílohy:  
  1.  Pozvánka 
  2.  Prezenčná listina 
  3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľké Chlievany za rok 2018 
  4.  Návrh Záverečného účtu Obce Veľké Chlievany za rok 2018 
  5. Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2018 
  6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 
  7. Individuálna výročná správa Obce Veľké Chlievany za rok 2018 
  8. Návrh úpravy rozpočtu Obce Veľké Chlievany na rok 2019 
  9. Úpravy rozpočtu Obce Veľké Chlievany na rok 2019 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 
11. Fotokópia žiadosti o súhlasné stanovisko k vzdialenosti Novostavby RD na parcele č. 362/2 
12. Fotokópia žiadosti o vydanie predbežného súhlasu k výstavbe pozemnej komunikácie 
13. Kópia katastrálnej mapy k parcelám č. 375/9 a 364/35 
14. Kópia katastrálnej mapy k parcele č. 228/11 
15. Návrh na uznesenia z druhého zasadnutia OZ v roku 2019 
16. Uznesenia z druhého zasadnutia OZ v roku 2019  
 
 


