
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  z  tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 27. augusta 2019 

v Obci Veľké Chlievany. 
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu so začiatkom o 18:15 hod. dňa 27. augusta 2019 zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako tretie 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. Ospravedlnila sa hlavná kontrolórka obce Veľké Chlievany Ing. Mária Hajšová 
PhD. Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala prítomných poslancov, následne 
podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za 
overovateľov zápisnice pána  poslanca  Mária Kližana a Mgr. Máriu Gunišovú. 
       
     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, kto je za tento návrh 
programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní  poslanci OZ. Program bol 
jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 1/3/3/2019 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program tretieho 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 Patrika Urbana a za členov Máriu Flórovú a Michala 
Kováčika. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v takomto 
zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 2/4/3/2019 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 Volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                
Predseda Patrik Urban,  členovia Mária Flórová, Michal Kováčik; 

 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 
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     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 - Návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 
2019  
 
 
Ekonomická klasifikácia Schválený 

rozpočet 
Návrh 
úpravy  

Upravený 

    
Výdaje    
712001 Nákup budov, objektov alebo ich 
častí 

53 740,00 - 19 000,00 34 740,00 

717001 Realizácia nových stavieb          0,00 + 10 000,00 10 000,00 
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy 

  5 000,00 +  9 000,00 14 000,00 

SPOLU: 58 740,00           0,00 58 740,00 
  
   
Schválený rozpočet k 01.01.2019      Príjmy: 180 892,09 €  Výdavky: 180 892,09 €  
    
Po poslednej úprave:                          Príjmy: 215 632,09 €             Výdavky: 215 632,09 €                               
 
Po navrhovanej úprave:            Príjmy: 215 632,09 €             Výdavky: 215 632,09 €                              
 
Po tomto predloženom návrhu predseda NK za prijatie úpravy rozpočtu dal hlasovať. Za jeho 
prijatie hlasovalo 5 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. Návrh úpravy rozpočtu na rok 
2019 tvorí prílohu č.  3 a úpravy rozpočtu na rok 2019 prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 3/5/3/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje úpravu rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019  
  
 V bode č. 6 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto zmluvy,  
dohody  a dodatky k zmluvám podpísané po druhom zasadnutí OZ konanom dňa 25. júna 
2019: 
- Zmluva  č. 146/POD-301/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou 
dotácie v rámci Programu obnovy dediny uzatvorená dňa 22.07.2019 so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia, Tajovského  28, 975 90 Banská Bystrica na sumu 4 990, 73 € 
so spoluúčasťou obce 262,67 € na projekt „Revitalizácia stromov v obci 3. etapa“  
- Zmluva č. 121907752 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do 
distribučnej siete uzatvorená dňa 23.07.2019 so Západoslovenskou distribučnou, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava na odberné miesto Veľké Chlievany 117 
- Zmluva o dielo č. 4/2019 uzatvorená dňa 19. júla 2019 s REJK-NET, s.r.o., Mierová 1033, 
925 52 Šoporňa na zhotovenie diela "Prevencia kriminality v obci kamerovým systémom 2. 
etapa" na sumu 4 779,77 €  
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 6171/2016 uzatvorená dňa 03.07.2019 s 
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany na doplnenie odberného 
miesta Veľké Chlievany 132  
- Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky na rok 2019 uzatvorená dňa 25.06.2019 so Slovenskou republikou 
zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 
Bratislava na poskytnutie dotácie na spracovanie návrhu územného plánu obce najviac vo 
výške 7 200 €   
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- Zmluva o dielo uzatvorená dňa 06.07.2019 s Branislavom Paulenom, Rajčany 193, 956 32 
Nadlice na Ozvučenie nočnej hasičskej súťaže za cenu 250 €.  
Uznesenie č. 4/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu č. 146/POD-301/19 o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 
uzatvorenú dňa 22.07.2019 so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 
Tajovského  28, 975 90 Banská Bystrica na sumu 4 990, 73 € so spoluúčasťou obce 
262,67 € na projekt „Revitalizácia stromov v obci 3. etapa“ 

Uznesenie č. 5/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu č. 121907752 o pripojení odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa do distribučnej siete uzatvorenú dňa 23.07.2019 so 
Západoslovenskou distribučnou, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na odberné 
miesto Veľké Chlievany 117 

Uznesenie č. 6/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo č. 4/2019 uzatvorenú dňa 19. júla 2019 s REJK-
NET, s.r.o., Mierová 1033, 925 52 Šoporňa na zhotovenie diela "Prevencia kriminality 
v obci kamerovým systémom 2. etapa" na sumu 4 779,77 €  

Uznesenie č. 7/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 6171/2016 
uzatvorený dňa 03.07.2019 s MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 
Piešťany na doplnenie odberného miesta Veľké Chlievany 132 

Uznesenie č. 8/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2019 uzatvorenú dňa 25.06.2019 so 
Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava na poskytnutie dotácie na spracovanie 
návrhu územného plánu obce najviac vo výške 7 200 €   

Uznesenie č. 9/6/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo uzatvorenú dňa 06.07.2019 s Branislavom 
Paulenom, Rajčany 193, 956 32 Nadlice na Ozvučenie nočnej hasičskej súťaže za 
cenu 250 € 

 
 
 Ďalej v bode číslo 7 otvorila Diskusiu starostka s odpoveďou na podnety pána Ing. 
Daniela Molnára v zastúpení bratom Jozefom Molnárom  z druhého  zasadnutia OZ zo dňa 
25.6.2019 ohľadom zrušenia chodníka pre občanov prechádzajúceho po jeho pozemku, ktorý 
podľa zobrazenia katastrálnej mapy by mal ísť po obecnom pozemku s prešetrením pozemku 
pána Jána Flimela. Geodet prešetril geometrický plán na obecnom úrade a v katastri 
nehnuteľnosti Bánovce nad Bebravou čím sa zistilo, že je nesprávny zákres na verejnom 
portáli katastra nehnuteľností, a tým potvrdil to, čo zistila starostka ešte v roku 2011. Ďalej na 
podnet pána Miloša Kováčika o preverenie parcely C-KN č. 228/11 odpovedala, že táto 
parcela nemá LV a patrí do E-KN č. 348/2, ktorá má 412 vlastníkov. Na predloženej mape 
pánom Milošom Kováčikom zo dňa 25.6.2019 je zobrazené vlastnícke právo parcely C-KN č. 
228/4. Ďalej informovala k zverejňovaniu zápisníc, uznesení a nájomných zmlúv o nájme 
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hrobových miest na cintoríne o úprave na webovej stránke obce v sekcií Dokumenty podľa 
požiadavky pána Miloša Kováčika a po dovolenke sa bude naďalej problematike 
zverejňovania venovať tak, aby bola aj táto požiadavka splnená. Ohľadom vraku pod lipou na 
ulici „Trasidlá“ po upozornení zavolala pani Jaroslava Bratková, že na odstránení pracuje, 
problém je však ešte v dedičstve po manželovi, čo musí doriešiť. Ohľadom problému 
parkovania áut pána Milana Oravca bola upovedomená jeho matka.   
Mgr. Mária Gunišová zhodnotila MDD organizované na ihrisku a nočnú hasičskú súťaž. 
MDD sa zúčastnilo 78 detí. Na nočnú hasičskú súťaž o pohár starostky obce bolo nahlásených 
38 súťažných družstiev, z toho sa nakoniec zúčastnilo 26 družstiev. 
Po príspevku Mgr. Márie Gunišovej sa opäť ujala slova starostka obce a poďakovala všetkým, 
ktorí sa podieľali na reprezentácií obce Veľké Chlievany na 11. ročníku  Držkovskej držky 
2019, súťaže vo varení držkovej polievky, ktorej sa obec zúčastnila aj  napriek z objektívnych 
príčin neúčasti hlavných organizátorov a to manželov Flórových č. 105 z dôvodu zlomeniny 
ľavej ruky a nohy Ľubici Flórovej. Do súťaže sa zapojili Beáta Jakalová, Ľubomíra Gunišová, 
František Flóro, Mária Flórová, Oľga Pokusová, Janka Kováčiková, PhDr. Eulália 
Pomikalová, starostka Bc. Zuzana Flórová a na prípravách Ľubica Flórová, Jozef Flóro č. 105.   
Družstvo obce Veľké Chlievany opäť vyhralo gastronomickú úroveň a podľa starostky 
oprávnene. Aj od návštevníkov  dostávali samé chvály o najkrajší stánok. Držkovou 
polievkou, ktorú pripravili Janka Kováčiková z Trasidiel, Oľga Pokusová a Ľubomíra 
Gunišová sa tiež nedali zahanbiť, lebo domov doniesli len prázdny kotol. Dokonca stánok 
Veľkých Chlievan navštívila aj RTVS a v nedeľu 18.8.2019 odvysielala šot  z tejto akcie vo 
večerných televíznych novinách. 
Ing. Ivan Guniš, predseda ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké Chlievany informoval           
o projekte SAMI-SEBE, ktorý bude ukončený zrealizovaním Október úcta k starším                      
v termíne 29.10.2019.  
Potom starostka obce informovala, že dňa 21.09.2019 sa uskutoční v Bánovciach nad 
Bebravou Mňam Fest, kde bude mať predajný stánok aj Obec Veľké Chlievany. Potom 
informovala o nasledovných termínoch akcií, ktoré sa budú v obci konať: 
- 22. a 23.11.2019 Zabíjačka,  
- 29.11.2019 Tvorivé dielne so zameraním na adventné vence,  
- vo štvrtok 05.12.2019 alebo v piatok 06.12.2019 Mikuláš. 
Na podnet Mgr. Márii Gunišovej informovala starostka obce o rekonštrukcii hasičovne, ktorá 
je naplánovaná s ukončením prác do konca novembra 2019. Ďalej informovala prítomných 
o zámere Rímsko-katolíckej cirkvi, Franosť Veľké Chlievany predať viacúčelovú budovu súp. 
č. 1 v obci Veľké Chlievany. Starostka by mala záujem o jej kúpu a prestavaním na školu 
a škôlku. 
Pani Oľga Gunišová chcela vedieť, či sa nebudú stavať chodníky pri pošte. Starostka jej 
odpovedala, že ich chce stavať cez Europrojekt, ak bude obci schválený.  
Uznesenie č. 10/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie nesprávny zákres parcely C-KN č. 364/42 patriacej Obci Veľké 
Chlievany a parcely C-KN č. 364/35 patriacej pánovi Jánovi Flimelovi na verejnom 
portáli katastra nehnuteľností 

Uznesenie č. 11/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie úpravu stránok v sekcii Dokumenty na webovom sídle obce  
Uznesenie č. 12/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie oznámenie pani Jaroslavy Bratkovej ohľadom odstránenia vraku 
spod lipy na ulici „Trasidlá“  
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Uznesenie č. 13/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie zhodnotenie MDD a nočej hasičskej súžaže o pohár starostky obce 
Uznesenie č. 14/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie reprezentáciu obce na 11. ročníku Držkovskej držky 2019    
Uznesenie č. 15/7/3/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 ukladá zrealizovať Október úcta k starším s ukončením projektu SAMI-SEBE termín 
29.10.2019  

 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Patrikom Urbanom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a tretie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2019 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 5 a uznesenia z tretieho zasadnutia OZ prílohu č. 6 
tejto zápisnice. 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Mário Kližan                                    Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                   
 
              Mgr. Mária Gunišová 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
  1.  Pozvánka 
  2.  Prezenčná listina 
  3.  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 
  4.  Úprava rozpočtu na rok 2019 
  5. Návrh na uznesenia z tretieho zasadnutia OZ v roku 2019 
  6. Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ v roku 2019  
 
 
 
 
 


