
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  z  prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 30. marca 2020  

v Obci Veľké Chlievany. 
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod. dňa 30. marca 2020 zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako prvé v roku 2020 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.  Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala prítomných, z dôvodu 
pandémie ochorenia COVID - 19 pred vstupom do budovy bola zabezpečená dezinfekcia na 
ruky a rukavice, vstup a rokovanie s rúškami a s odstupmi za rokovacím stolom a v zasadačke. 
Pre minimalizovanie prítomných rokujúcich ospravedlnila hlavnú kontrolórku obce Ing. 
Máriu Hajšovú PhD.  a následne podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľa zápisnice 
pána poslanca Michala Kováčika a za overovateľov zápisnice poslankyne  Mgr. Máriu 
Gunišovú a Máriu Flórovú.  
  

Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mária Kližana a za členov Partika Urbana a Mgr. 
Máriu Gunišovú. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/1/2020 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

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

 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 
 
      V bode č. 4 predložila starostka obce program tak, ako bol uvedený na pozvánke. 
Ďalej  vyzvala k podaniu ďalších 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. 2/4/1/2020 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020 
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          Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 Zaradením nového člena Michala Škorvagu do 
funkcie hasič DHZO  a vyradenie člena Maroša Malíka z funkcie hasič  Dobrovoľného 
hasičského zboru obce. Potom vyzvala predsedu NK aby dal hlasovať. Za hlasovali všetci 
piati poslanci. 
Uznesenie č. 3/5/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje  Zaradenie nového člena Michala Škorvagu do funkcie hasič DHZO Veľké 
Chlievany  

Uznesenie č. 4/5/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Vyradenie člena Maroša Malíka, nar. 18.06.1992 bytom Dvorec 102, 956 
55 Veľké Chlievany z funkcie hasič  Dobrovoľného hasičského zboru obce  

  
 Bodom č. 6 rokovacieho programu bola Žiadosť o vyjadrenie sa k umiestneniu 
monitorovacieho objektu Výskumného ústavného vodného hospodárstva na sledovanie 
znečistenia v podzemných vodách, s ktorou sa poslanci oboznámili v pracovnom materiáli 
a ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. O tejto žiadosti  boli poslanci podrobne informovaní 
e - mailom. Potom dal predseda NK hlasovať kto je za,  kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. 
Predloženú žiadosť schválili všetci piati prítomní poslanci, nikto nebol proti, ani sa nezdržal 
hlasovania. 
Uznesenie č. 5/6/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť Výskumného ústavného vodného hospodárstva, Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava zo dňa 14.01.2020 o vyjadrenie 
sa k umiestneniu monitorovacieho objektu podzemných vôd 

 
       Bod 7. programu bola opätovne prerokovaná Žiadosť Mgr. Jozefa Hradiského  
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany LV č. 603 parcela C-KN č. 205  
v k.ú. Veľké Chlievany o výmere 108 m² druh pozemku trvalý trávnatý porast podaná                  
z dôvodu výstavby rodinného domu, ktorej fotokópia tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Poslanci boli dostatočne oboznámení s touto žiadosťou a preto predseda NK dal hlasovať kto 
je za odpredaj, kto je proti a kto sa zdržal hlasovania. Za odpredaj nehlasoval ani jeden 
poslanec, proti hlasovalo päť poslancov, nikto sa nezdržal hlasovania. 
Uznesenie č. 6/7/1/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 neschvaľuje Žiadosť Mgr. Jozefa Hradiského  o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
Obce Veľké Chlievany LV č. 603 parcela C-KN č. 205 v k.ú. Veľké Chlievany  

                               
            V bode č. 8 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto zmluvy,  
dohody  a dodatky k zmluvám podpísané po štvrtom zasadnutí OZ konanom dňa 10.12.2019: 
- Zmluva 1/2019/000280 uzatvorená dňa 30.12.2020 s Dobrovoľným hasičským zborom 
Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie                     
z rozpočtu obce v sume 1 300 €  
- Výpoveď zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a 
neobalových výrobkov s E-cycling s.r.o. 
- Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915615 s Disig, a.s. 
- Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-02152 o poskytnutí MV SR zo dňa 25.10.2018 s 
MV SR Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava, Špecifikácia dotácie  
- Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb  a licenčná zmluva s 
Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice na sumu 600 € 
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- Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č. OF - 
688/2369/2020 s Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou na 30 €  
- Zmluva č. 320 0161 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  
v sume 3 000 €  
Uznesenie č. 7/8/1/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu 1/2019/000280 uzatvorenú dňa 30.12.2020 s Dobrovoľným 
hasičským zborom Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany o 
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v sume 1 300 €  

Uznesenie č. 8/8/1/2020   
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch                                                                                            

 berie na vedomie Výpoveď zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s 
odpadmi z obalov a neobalových výrobkov s E-cycling s.r.o. 

Uznesenie č. 9/8/1/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 
č. 201915615 s Disig, a.s.                                                                                                       

Uznesenie č. 10/8/1/2020 
  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-02152 o poskytnutí 
MV SR zo dňa 25.10.2018 s MV SR Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava, 
Špecifikácia dotácie                                                                

Uznesenie č. 11/8/1/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich 
služieb  a licenčnú zmluvu s Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 
Košice na sumu 600 €                                                                                                           

Uznesenie č. 12/8/1/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie  Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného 
času č. OF - 688/2369/2020 s Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta 
Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou na 30 €  

Uznesenie č. 13/8/1/2020 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu č. 320 0161 o poskytnutí dotácie z prostriedkov 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3 000 €  

                                                                                                        
     Diskusiu v bode číslo 9 otvorila starostka obce s poďakovaním veliteľovi DHZO Bc. 

Andrejovi Mišákovi a členom DHZO, ktorí spolupracujú pri zásobovaní na prevenciu proti 
šíreniu sa koronavírusu COVID - 19 a informovala o plánovanej akcií postreku verejných 
priestranstiev v tomto týždni s predbežným termínom 31. marca v prípade priaznivého 
počasia.                         
24. decembra sa opäť zrealizovalo Betlehemské svetlo v spolupráci s bývalým poslancom 
Ľubomírom Gerbelom a jeho dcérou, ktoré sa stalo v našej obci už tradíciou ako aj  
Batôžkový Silvester v kultúrnom dome, kde sme privítali Nový rok 2020.  
Ďalším príspevkom bol automobil FIAT Ducato pre DHZ - oprava alebo predaj a následne 
kúpa nového. Predseda NK dal hlasovať. Všetci piati poslanci boli za odpredaj, ale pred tým 
zistia cenu. Starostka Bc. Zuzana Flórová informovala prítomných z dôvodu celoštátneho 
núdzového stavu koronavírusu COVID - 19 o  zákaze organizovania športových, kultúrnych                 
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a spoločenských akcií až do odvolania a o neschválení žiadosti o dotáciu pre projekt 
Revitalizácia stromoradia na futbalovom ihrisku v Programe obnovy dediny 2020 SAŽP z EF.  
Potom sa o slovo prihlásil pán Jozef Molnár, ktorý zastupoval svojho brata Ing. Daniela 
Molnára a informoval prítomných o daní časti pozemku Ing. Danielom Molnárom v šírke 
ochranného pásma elektrického vedenia po celej dĺžke k ihrisku na chodník za podmienky 
prísľubu z minulých rokovaní OZ o odpustení platenia daní z nehnuteľností. Ďalej sa 
informoval o kúpe nehnuteľnosti budovy na múzeum, pričom sa mu zdala suma cca 38 000 € 
privysoká a pýtal sa, či zmluvy o dielo obci robí právnik, ako aj na prílohy k zmluvám či sú 
zverejnené na webovom sídle obce a doporučil vyžiadať si mapu spodných vôd od 
Výskumného ústavného vodného hospodárstva. Poslanci so starostkou ohľadom darovania 
časti pozemku Ing. Danielom Molnárom na chodník za podmienky odpustenia platenia daní 
z nehnuteľností vítajú, ale ešte to prerokujú s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Máriou 
Hajšovou. Potom podali vysvetlenie, že vo vyššie spomínanej sume nehnuteľnosti bola 
zahrnutá kúpa dvoch nehnuteľností o rozlohe cca 7 árov  a to budovy so zámerom  múzea - 
podaný projekt do MAS Bebrava na rekonštrukciu tejto budovy so schválením poslancov, 
nakoľko je to rodný dom Cyrila Mariána Guniša autora talianskej gramatiky. Druhá budova sa 
nachádza oproti kultúrnemu domu (ďalej KD) so zámerom zriadenia priestorov ku KD a pre 
organizácie obce s vybudovaním parkoviska pre návštevníkov KD z prislúchajúcej záhrady.  
Potom starostka vysvetlila, že zmluvy o dielo si robí sama ako aj väčšinu výberových konaní, 
nakoľko tieto služby sú spoplatnené, a tak z dôvodu šetrenia rozpočtu to robí ona. Podnet pre 
vyžiadanie mapy spodných vôd poslanci aj starostka zobrali na vedomie a vyžiadajú mapu 
spodnej vody. Ohľadom dokumentov a príloh na webovom sídle obce odpovedala starostka, 
že to sa mohlo stať  pri zriadení (na podnet pána Jozefa Molnára) nového web sídla, ale ak nie 
sú prílohy zverejnené, bude sa snažiť tejto chybe pri zverejňovaní zmlúv vyvarovať. Web 
sídlo vybrali poslanci so starostkou za najvýhodnejšiu cenu s najjednoduchším 
administratívnym programom zverejňovania. Ďalej sa prihlásil do diskusie pán Miloš 
Kováčik ohľadom odpredaja pozemku SPF pod cintorínom manželom Šúňovým a ako to bude 
s prejazdom na priľahlé pozemky. Starostka odpovedala, že uvítala záujem Mgr. Mareka Šúňa 
s manželkou Ing. Ivanou Šúňovou rod. Kováčikovou, ktorá robí veľa dobrovoľníckej práce 
pre dedinu o tento pozemok s možnosťou výstavby rodinného domu, lebo obec má výdavky 
na jeho údržbu a o tento pozemok sa dlhodobo stará aj s občanmi a poslancami. V minulosti 
bol zámer obce o vybudovanie nájomnej bytovky na tomto mieste, ale z dôvodu ochranného 
pásma cintorína a vysokého napätia sa to nepodarilo zrealizovať. Rodinný dom tam 
architektonicky zapadne a zveľadí sa tento pozemok.  Ohľadom umiestnenia rodinného domu 
bolo územné konanie, na ktorom pán Mgr. Marek Šúň na podnet Obce Veľké Chlievany              
v zastúpení starostkou Bc. Zuzanou Flórovou pristúpil na časť pozemku v ochrannom pásme 
vysokého napätia zriadiť vecné bremeno o šírke 10 m v budúcnosti s možnosťou vybudovania 
cesty s inžinierskymi sieťami s prejazdom aj nákladnými automobilmi, čo bolo uvedené aj vo 
verejnej vyhláške rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu. Následne bola doručená 
žiadosť s petíciou na obecný úrad, čo bolo postúpené hlavnej kontrolórke a poslancom. To,            
o čo sa občania v žiadosti s petíciou dožadujú, to bolo aj pánom Mgr. Marekom Šúňom 
odsúhlasené na územnom konaní, z toho dôvodu sa poslanci stotožnili s názorom, že táto  
žiadosť je neopodstatnená. Ohľadom petície podala stanovisko pani hlavná kontrolórka Ing. 
Mária Hajšová, ktoré bolo odoslané. Opäť bola občanmi podaná žiadosť v tej istej veci.  
Nakoľko sa nejedná o pozemok vo vlastníctve obce, obec nerozhoduje o odpredaji, ale 
vzhľadom k tomu, že do budúcnosti môžu na priľahlých pozemkoch vzniknúť stavebné 
pozemky, preto na územnom konaní navrhla vecné bremeno na cestu, ktorá spojí lokalitu 
Trasidiel s priľahlými pozemkami. Pán Igor Baco dostal aj čestné vyhlásenie od pána Mgr. 
Mareka Šúňa na cestu v šírke cca 6 m v dolnej časti k jeho pozemkom. Na pozemku sa 
nachádza aj kríž s ohradou, k čomu pán poslanec Michal Kováčik uviedol, že ten sa dá 
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posunúť na obecný pozemok. Starostka uviedla, že pán Mgr. Marek Šúň ponechá kríž                   
s ohradou zatiaľ na mieste, lebo tá časť pozemku sa nevyužije  na výstavbu.     
Uznesenie č. 14/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 ukladá DHZO vykonať postrek verejného priestranstva ako prevenciu proti šíreniu sa     
            koronavírusu COVID - 19                                                                                                             
Uznesenie č. 15/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje odpredaj automobilu FIAT DUCATO pre DHZ 
 ukladá zistiť cenu automobilu FIAT DUCATO pre DHZ 

Uznesenie č. 16/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie neorganizovať do odvolania športové, kultúrne a spoločenské akcie                   
z dôvodu celoštátneho núdzového stavu      

Uznesenie č. 17/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 ukladá prerokovať s hlavnou kontrolórkou obce odpustenie platenia daní 
z nehnuteľností pánovi Danielovi Molnárovi ako odplatu za užívanie časti jeho 
pozemku pre účely chodníka na ihrisko v šírke ochranného pásma elektrického 
vedenia 

Uznesenie č. 18/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie podnet vyžiadať mapu spodných vôd 
 ukladá vyžiadať mapu spodných vôd od Výskumného ústavného vodného 

hospodárstva 
Uznesenie č. 19/9/1/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie zriadenie nového web sídla www.velkechlievany.com 
 ukladá zverejňovať prílohy k zmluvám na webovom sídle obce  

 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Máriom Kližanom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2020 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 5 a uznesenia z prvého zasadnutia OZ prílohu č. 6 tejto 
zápisnice. 
 
Zapisovateľ:                                                   Overovatelia:                                                        Starostka obce  
Michal Kováčik                                              Mgr. Mária Gunišová                                      Bc. Zuzana Flórová                         
                                                   
 
                  Mária Flórová 
 
 
 
 
Prílohy:  
  1.  Pozvánka 
  2.  Prezenčná listina 
  3.  Žiadosť o vyjadrenie sa k umiestneniu monitorovacieho objektu 
  4.  Fotokópia žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
  5. Návrh uznesení z prvého zasadnutia OZ v roku 2020 
  6. Uznesenia z prvého zasadnutia OZ v roku 2020 


