Obec Veľké Chlievany
956 55 Veľké Chlievany č.80

Zápisnica z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12. februára 2019
v Obci Veľké Chlievany.
Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané dňa 12. februára
2019 v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 19:00 hod. zvolala starostka obce Bc.
Zuzana Flórová ako prvé v roku 2019 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto
zápisnice. Zúčastnili sa ho všetci piati poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu
č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Mária Flórová, Mário Kližan, Michal Kováčik,
Patrik Urban a hlavná kontrolórka obce Veľké Chlievany Ing. Mária Hajšová.
Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala prítomných poslancov, hlavnú
kontrolórku obce a ostatných prítomných a následne podľa bodu programu č. 2 určila za
zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Mária
Kližana a Mgr. Máriu Gunišovú. Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej
komisie (ďalej len NK). Do návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Michala Kováčika a
za členov NK Máriu Flórovú a Patrika Urbana. Potom dala hlasovať poslancom, kto je za to,
aby návrhová komisia pracovala v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati
prítomní poslanci.
Uznesenie č. 1/3/1/2019 k zloženiu návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 volí návrhovú komisiu v zložení:
Predseda Michala Kováčika, členovia Mária Flórová a Patrik Urban;
 ukladá návrhovej komisií:
sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva,
predkladať k prerokúvaným bodom programu obecného zastupiteľstva
uznesenia tak, aby zodpovedali skutočnosti a program rokovania obecného
zastupiteľstva bol naplnený
V bode č. 4 predložila starostka obce návrh programu tak, ako bol uvedený na
pozvánke v prílohe č. 1 a vyzvala k podaniu návrhov alebo pripomienok k programu.
Nakoľko žiadne návrhy ani pripomienky neboli, vyzvala predsedu NK, aby dal hlasovať za
tento návrh programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci OZ.
Program bol jednohlasne schválený.
Uznesenie č. 2/4/1/2019 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 12.02.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Chlievanoch v roku 2019
Rokovanie pokračovalo bodom č. 5, v ktorom starostka obce oboznámila prítomných
s Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom ATELIÉR S.E.P.I., s.r.o., so sídlom
Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou zo dňa 12.02.2019, ktorým sa mení čas
plnenia na vypracovanie a dodanie predmetu Zmluvy. Predseda NK dal hlasovať poslancom,
kto je za schválenie tohto dodatku. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci.

Uznesenie č. 3/5/1/2019 k dodatku č. 2 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom ATELIÉR S.E.P.I
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Dodatok č. 2 zo dňa 12.02.2019 k Zmluve o dielo uzatvorenej
so zhotoviteľom ATELIÉR S.E.P.I., s.r.o., so sídlom Moyzesova 660/6,
957 01 Bánovce nad Bebravou
Poslanci obecného zastupiteľstva pokračovali v rokovaní bodom č. 6, v ktorom
starostka obce opätovne navrhla na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
v bode a) podať žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu obce Veľké
Chlievany pre rok 2019 v predpísanom rozsahu a lehote,
v bode b) spolufinancovanie najmenej vo výške 20% z vlastných zdrojov oprávnených
nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Veľké Chlievany v prípade
uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie podľa § 2 Zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,
v bode c) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce
Veľké Chlievany do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie.
Uznesenie č. 4/6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
schvaľuje
 a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu obce
Veľké Chlievany pre rok 2019 v predpísanom rozsahu a lehote,
 b) spolufinancovanie najmenej vo výške 20% z vlastných zdrojov oprávnených
nákladov v prípade uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie, podľa § 2 zákona
č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií, na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce Veľké Chlievany,
 c) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu
obce Veľké Chlievany do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení
dotácie.
Termín február 2019
Bodom č. 7 rokovacieho programu bola kúpa dvoch nehnuteľností v katastrálnom
území obce Veľké Chlievany:
1. Nehnuteľnosť pod farským úradom Rímskokatolíckej cirkvi a to stavba rodinného
domu súpisné č. 132 spolu s parcelou č. 364/10 o rozlohe 787 m2, na ktorej sa
nachádza. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 201 a vlastníkmi sú Ing. Libor Pažitný
a manželka Jana Pažitná r. Vontorčíková, bytom Parovská 5, 949 01 Nitra za kúpnu
cenu 15 740 €. Náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať obec. Ostatné
náklady znáša predávajúci. Výpis z listu vlastníctva č. 201 tvorí prílohu č. 3 tejto
zápisnice.
2. Nehnuteľnosť oproti kultúrnemu domu a to stavba rodinného domu súpisné č. 117,
parcela č. 298/1, 298/2 a 301. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 638 a vlastníkmi sú
RNDr. Marián Lukáč, bytom Cabanova 2194/26, 841 02 Bratislava - Dúbravka a Ing.
Marián Lukáček, bytom 930 34 Stará Gala č. 105 za kúpnu cenu
19 000 €. Náklady
na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať obec. Ostatné náklady znáša
predávajúci. Výpis z listu vlastníctva č. 638 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Nehnuteľnosť so súpisným č. 132 z roku cca 1890 plánuje starostka obce kúpiť so zámerom
zriadiť múzeum obce vzhľadom k jedinej zachovalej stavby obrazu pôvodnej starej dediny.
Nehnuteľnosť so súpisným č. 117 vedľa kultúrneho domu chce starostka nechať slúžiť pre
potreby kultúrneho domu s vybudovaním parkoviska na priľahlom pozemku. Na obidve
nehnuteľnosti chce čerpať úver na sumu 34 740 € z Prima banky Slovensko, a.s. s úrokovým
rozpätím 1,20 % p. a. v mesačných splátkach 1.466,00 EUR s dobou splatnosti úveru na dva
roky. Odborné stanovisko k čerpaniu úveru predniesla poslancom OZ hlavná kontrolórka
obce Ing. Mária Hajšová. Uviedla, že obec je schopná splácať úver. Treba si však stanoviť
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priority, do čoho chce obec investovať. Predaj nehnuteľností po 5 rokov od nadobudnutia je
od dane oslobodený. Podľa nej je momentálne výhodná doba na čerpanie úveru.
Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za odkúpenie nehnuteľnosti súp.č. 117 a parciel
registra „C“ č. 298/1, 298/2 a č. 301 katastrálne územie Veľké Chlievany zapísané na LV č.
638 za kúpnu cenu 19 000 €. Za odkúpenie uvedených nehnuteľností zapísaných na LV č. 638
za kúpnu cenu 19 000 € hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto sa nezdržal a nikto
nehlasoval proti. Odkúpenie nehnuteľností bolo jednohlasne schválené.
Ďalej pokračovali poslanci hlasovaním o odkúpení nehnuteľnosti súp. č. 132 a parcely registra
„C“ č. 364/10 katastrálne územie Veľké Chlievany zapísané na LV č. 201 za kúpnu cenu
15 740 €. Predseda NK dal o tom hlasovať. Za odkúpenie uvedených nehnuteľností
zapísaných na LV č. 201 za kúpnu cenu 15 740 € hlasovali traja poslanci. Proti hlasovali
dvaja poslanci, nikto sa hlasovania nezdržal. Uvedený návrh poslanci schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov OZ.
Nakoniec dal predseda NK poslancom hlasovať, kto je za schválenie čerpania úveru od Prima
banky Slovensko na kúpu vyššie uvedených nehnuteľností zapísaných na LV č. 638 a LV č.
201 katastrálne územie Veľké Chlievany. Suma úveru do 35 000 Municipálny úver – Klasik.
Za schválenie čerpania úveru na kúpu nehnuteľností hlasovali všetci piati prítomní poslanci.
Nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti.
Uznesenie č. 5/7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje v zmysle § 9 ods.2 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 132 LV č. 201
parcela registra „C“ č. 364/10 o výmere 787 m2 vlastníci Ing. Pažitný Libor
narodený 16.07.1955 a Jana Pažitná rodená Vontorčíková narodená 05.06.1963,
Parovská 5, Nitra, PSČ 949 01 SR, katastrálne územie Veľké Chlievany za kúpnu
cenu 15 740 €.
Uznesenie č. 6/7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje v zmysle § 9 ods.2 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 117 LV č. 638
parcela registra „C“ č. 298/1, 298/2 a č. 301 o výmere 827 m2 vlastníci RNDr.
Marián Lukáč rodený Lukáč, narodený 18.03.1969, bytom Cabanova 2194/26,
841 02 Bratislava – Dúbravka a Ing. Marián Lukáček rodený Lukáček,
narodený 14.08.1956, 930 34 Stará Gala č. 105, katastrálne územie Veľké
Chlievany za kúpnu cenu 19 000 €.
Uznesenie č. 7/7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje čerpanie úveru od Prima banky Slovensko, a.s Hodžova 11, 010 11
Žilina, Regionálne obchodné centrum, Hviezdoslavova 2, 911 00 Trenčín na
kúpu nehnuteľností súp. č. 132 LV č. 201 parcela registra „C“ č. 364/10 o
výmere 787 m2 vlastníci Ing. Libor Pažitný narodený 16.07.1955 a Jana
Pažitná rodená Vontorčíková narodená 05.06.1963, Parovská 5, Nitra, PSČ
949 01 SR katastrálne územie Veľké Chlievany za kúpnu cenu 15740 € a súp.
č. 117 LV č. 638 parcela registra „C“ č. 298/1, 298/2 a č. 301 o výmere 827
m2 vlastníci RNDr. Lukáč Marián narodený 18.03.1969, bytom Cabanova
2194/26, 841 02 Bratislava - Dúbravka, a Ing. Lukáček Marián narodený
14.08.1956, 930 34 Stará Gala č. 105 za kúpnu cenu 19 000 €. Suma úveru do
35 000 Municipálny úver – Klasik.
V bode č. 8 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto zmluvy
a dohody podpísané po ustanovujúcom zasadnutí OZ konanom dňa 10. decembra 2018:
- Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa §
51 Občianskeho zákonníka Číslo: OF - 2989/25710/2018 dňa 20.12.2018 s Mestom Bánovce
3

nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou na krúžkovú
činnosť v CVČ pre 6 detí na obdobie október až december 2018 v sume 54,- €
- Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších
obecných služieb pre obec v zmysle ust. § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi uzatvorené s Komunálnou poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,
811 05 Bratislava číslo 5190041240 zo dňa 31.12.2018 na sumu 3,25 € s účinnosťou od
01.01.2019 do 31.3.2019
- Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb
pre obec v zmysle ust. § 12 ods. 3 Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
uzatvorené s Komunálnou poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05
Bratislava číslo 5190041239 zo dňa 31.12.2018 na sumu 6,50 € s účinnosťou od 01.01.2019
do 31.12.2019
- Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-228-001/2018 uzatvorená so Slovenkou republikou,
zastúpenou Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava dňa 19.12.2018
bezodplatne na Výbavu vozidla Mercedes – Benz 316 CDI, Rozpínací valec RZ 3-1600,
Hydraulický rozpinák SP40 a Nadstavce tlačné – sada na rozpínacie valce pre potreby DHZO
Veľké Chlievany
Uznesenie č. 8/8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre
voľného času uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka Číslo: OF 2989/25710/2018 dňa 20.12.2018 s Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie
Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou na krúžkovú činnosť
v CVČ pre 6 detí na obdobie október až december 2018 v sume 54,- €
Uznesenie č. 9/8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle ust. § 10
zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi uzatvorené s Komunálnou
poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
číslo 5190041240 zo dňa 31.12.2018 na sumu 3,25 € s účinnosťou od
01.01.2019 do 31.3.2019
Uznesenie č. 10/8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas
vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle ust. § 12 ods. 3
Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi uzatvorené s Komunálnou
poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
číslo 5190041239 zo dňa 31.12.2018 na sumu 6,50 € s účinnosťou od
01.01.2019 do 31.12.2019
Uznesenie č. 11/8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie Darovaciu zmluvu č.p.: KRHZ-TN-228-001/2018
uzatvorenú so Slovenkou republikou, zastúpenou Ministerstvom vnútra SR,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava dňa 19.12.2018 bezodplatne na Výbavu vozidla
Mercedes – Benz 316 CDI, Rozpínací valec RZ 3-1600, Hydraulický rozpinák
SP40 a Nadstavce tlačné – sada na rozpínacie valce pre potreby DHZO Veľké
Chlievany
Bodom č. 9 starostka otvorila diskusiu, v ktorom informovala všetkých prítomných s
organizovaním s TJ Slávia Športovým gymnáziom, Staničná 6, 911 01 Trenčín
Medzinárodných etapových cyklistických pretekoch Trenčiansky región pre mládež a
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dospelých v cestnej cyklistike, ktoré sa budú konať dňa 19. 5.2019. Preteky sa usporiadajú v
okrese Bánovce nad Bebravou so slávnostným štartom v meste Bánovce nad Bebravou a s
ostrým štartom v obci Veľké Chlievany, ďalej po trase Otrhánky, Pochabany, Malé Hoste,
Zlatníky, Cimenná, Veľké Držkovce, Sliezska Osada, Dvorec a Veľké Chlievany, kde bude aj
slávnostné ukončenie pretekov.
Ďalším príspevkom boli:
- Výzva Rady vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019, v ktorej má obec
záujem podať projekt "Prevencia kriminality v obci kamerovým systémom 3. etapa" so
spolufinancovaním obce 20 % z vlastných zdrojov, nakoľko v 2. etape skrátili financie na 1/3,
bude sa z toho realizovať v tomto roku 5 kamier - 3 na cintorín, z toho jedna so zameraním na
veľkoplošný kontajner a dve na hrobové miesta nový a starý cintorín. Jedna na obecný úrad
do dvora a jedna na kabíny snímajúca na priestor za tribúnou. Predseda NK dal hlasovať, kto
je za podanie projektu so spolufinancovaním obce 20% z vlastných zdrojov. Za tento návrh
hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2019 Podprogram 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry
- Rekonštrukcia kabín v športovom areáli so spoluúčasťou obce 5 %. Predseda NK dal
hlasovať za podanie projektu so spolufinancovaním 5% z vlastných zdrojov obce. Za podanie
projektu hlasovali všetci piati prítomní poslanci.
Potom oboznámila prítomných s listom prezidenta SR Andreja Kisku, ďalej podaním žiadosti
o výrub stromov v Parku Juraja Palkoviča z dôvodu revitalizácie, čomu predchádzalo určenie
obce, ktorá vykoná konanie - budú to Bánovce nad Bebravou. Na tento park sme nedostali
finančné prostriedky v EÚ projekte „Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča s ohradou
a osvetlením“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo fonde, z toho dôvodu to bude
obec riešiť jednotlivými krokmi a to svojpomocne a rôznymi výzvami zo štátneho rozpočtu.
Starostka obce všetkým prítomným predstavila zámer Vybudovania bezbariérového vstupu
a okolia pred obecným úradom v obci Veľké Chlievany, ktorý bude stáť do 5.000,- €. Potom
dal predseda NK hlasovať poslancom OZ, kto je za Vybudovanie bezbariérového vstupu
a okolia pred obecným úradom v obci Veľké Chlievany do sumy 5.000,- €. Za jeho
vybudovanie v sume do 5.000,- € hlasovali všetci piati prítomní poslanci.
Potom starostka obce poverila ZO JDS Veľké Chlievany a kultúrnu komisiu zorganizovať
Fašiangy 2019. Ďalej poďakovala Radovanovi Kotvasovi a všetkým tým, ktorí sa zapojili do
zimnej údržby verejného priestranstva.
O slovo sa prihlásil predseda ZO JDS Veľké Chlievany Ing. Ivan Guniš a priblížil prítomným
zámer zorganizovania celookresného stretutia dôchodcov SAMI – SEBE pri príležitosti 5.
výročia založenia ZO JDS Veľké Chlievany.
Pán poslanec Mário Kližan v spolupráci s poslankyňou Máriou Flórovou informovali
prítomných o zámere vyčistiť a odstrániť náletové kríky a stromy vedľa cesty
a odvodňovacieho kanála na Trasidlách.
Uznesenie č. 12/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie vydaný súhlas s usporiadaním cyklistických pretekov pre TJ
Slávia Športové gymnázium, cyklistika, Staničná 6, 911 01 Trenčín zo dňa
14.02.2019
Uznesenie č. 13/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje podať žiadosť na projekt "Prevencia kriminality v obci kamerovým
systémom 3. etapa" so spolufinancovaním obce 20 % z vlastných zdrojov
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Uznesenie č. 14/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje podať projekt na Úrad vlády SR "Rekonštrukcia kabín v športovom
areáli" so spoluúčasťou obce 5 % z vlastných zdrojov
Uznesenie č. 15/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie list prezidenta SR Andreja Kisku
Uznesenie č. 16/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 berie na vedomie VÝRUB STROMOV v rámci Revitalizácie Parku Juraja
Palkoviča
Uznesenie č. 17/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Vybudovanie bezbariérového vstupu a okolia pred obecným úradom
v obci Veľké Chlievany do sumy 5.000,- € s úpravou rozpočtu navýšením
kapitálových výdavkov Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy o sumu 5.000,-€
a navýšením príjmu Výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
o sumu 5.000,-€
Uznesenie č. 18/9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 poveruje ZO JDS Veľké Chlievany a kultúrnu komisiu zorganizovať
Fašiangy 2019
Termín 2.3.2019
Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Michalom Kováčikom
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a prvé zasadnutie obecného
zastupiteľstva v roku 2019 ukončila.
Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 5 a uznesenia z prvého zasadnutia OZ prílohu č. 6 tejto
zápisnice.

Zapisovateľka:
Jana Kotvasová

Overovatelia:
Mário Kližan

Mgr. Mária Gunišová

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Výpis z listu vlastníctva č. 201
4. Výpis z listu vlastníctva č. 638
5. Návrh na uznesenia z prvého zasadnutia OZ v roku 2019
6. Uznesenia z prvého zasadnutia OZ v roku 2019
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Starostka obce
Bc. Zuzana Flórová

