
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 22. júna 2020 

v Obci Veľké Chlievany.  
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu dňa 22. júna 2020 so začiatkom o 18:15 hod. zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako druhé v roku 2020 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto 
zápisnice. Pred vstupom do budovy bola zabezpečená dezinfekcia na ruky, a odstupy za 
rokovacím stolom. Rokovania sa zúčastnili 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 hlavnú 
kontrolórku Ing. Máriu Hajšovú, PhD. a všetkých prítomných. Podľa bodu programu č. 2 
určila za zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice poslancov 
Patrika Urbana a Mária Kližana.  
  

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 Mgr. Máriu 
Gunišovú a Máriu Flórovú. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia 
pracovala v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/2/2020 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predseda Michal Kováčik, členovia Mgr. Mária Gunišová a Mária Flórová 

 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 
v prílohe č. 1 a vyzvala k podaniu návrhov alebo pripomienok k uvedenému programu.  
Nakoľko žiadne návrhy ani pripomienky neboli, vyzval predseda NK poslancov hlasovať za 
tento návrh programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci OZ. 
Program bol jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/2/2020 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020 
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     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 -  Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2019  
      a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu  
      b) Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019 
Návrh Záverečného účtu Obce Veľké Chlievany za rok 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce dňa 04.06.2020. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
Záverečného účtu predniesla Ing. Mária Hajšová, PhD. hlavná kontrolórka obce Veľké 
Chlievany, na základe ktorého navrhla poslancom OZ Záverečný účet obce Veľké Chlievany 
za rok 2019  s tvorbou rezervného fondu v sume 501,08 EUR schváliť.  Poslanci Michal 
Kováčik, Patrik Urban a Mário Kližan navrhli presun finančných prostriedkov z rezervného 
fondu v prospech miezd a odvodov v sume 6 075,00 EUR pre zamestnanca na údržbu 
verejných priestranstiev a budov. Za schválenie Záverečného účtu  obce Veľké Chlievany za 
rok 2019 hlasovali všetci piati prítomní poslanci OZ. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je 
za tvorbu rezervného fondu za rok 2019 v sume 501,08 EUR a za presun finančných 
prostriedkov v prospech miezd a odvodov. Za hlasovali všetci piati prítomní poslanci, nikto sa 
nezdržal a nikto nebol proti. Ďalej predniesla hlavná kontrolórka obce Správu audítora 
k účtovnej závierke za rok 2019, ktorú poslanci vzali na vedomie. Potom vzali poslanci na 
vedomie aj Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany za rok 2019, ktorá je 
súčasťou Záverečného účtu za rok 2019. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 tvorí 
prílohu č. 3, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu  tvorí prílohu č. 4, 
Záverečný účet za rok 2019 tvorí prílohu č. 5,  Správa audítora k účtovnej závierke za rok 
2019 tvorí prílohu č. 6 a Individuálna výročná správa za rok 2019 prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 3/5/2/2020: 
A 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie: 

1. správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké 
Chlievany za rok 2019 

2. správu audítora k hospodáreniu obce za rok 2019 
B 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Veľké Chlievany  a celoročné hospodárenie obce Veľké   
    Chlievany za rok 2019  bez výhrad 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok  
    2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 501,08 EUR  
3. použitie rezervného fondu v sume 6 075,00 EUR v prospech miezd a odvodov              
    na údržbu verejných priestranstiev a budov 

C 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany       
za rok 2019 

 
 Bodom č. 6 rokovacieho programu bola Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 
2019, ktorú podala Ing. Mária Hajšová, PhD. hlavná kontolórka obce a ktoré tvorí prílohu č. 8 
tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 4/6/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019 
 

 Následne v bode č. 7 predložila hlavná kontrolórka obce Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020. Predseda NK po predložení tohto 
návrhu dal hlasovať,  kto je za jeho schválenie. Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za 
schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020. Plán 
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kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 tvorí prílohu č. 9 tejto 
zápisnice. 
Uznesenie č. 5/7/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020  
 

 V bode č. 8 prerokovali poslanci financovanie spoločného stavebného úradu 
v Bánovciach nad Bebravou, kde je potrebné vzhľadom na zvýšené mzdové a prevádzkové 
náklady zvýšiť finančnú čiastku na rok 2020 na sumu 502 €. Potom predseda NK dal 
hlasovať, kto je za tento návrh financovania. Všetci prítomní poslanci hlasovali za jeho 
schválenie. 
Uznesenie č. 6/8/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje financovanie spoločného stavebného úradu v Bánovciach nad Bebravou     
v sume 502 € na rok 2020 

 
 Bodom č. 9 bol zámer projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany MŽP 
SR  Operačný program Kvalita životného prostredia kód výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-
62 so spoluúčasťou obce 5 %. K tomu starostka obce uviedla, že je potrebné dažďovú vodu 
pred obecným úradom zadržiavať pod spevnený povrch, pretože tam nie je odpadová šachta a 
pri návalových dažďoch je miestna komunikácia pred obecným úradom zaplavovaná. 
V záhrade pri dome súp. č. 117 – navrhuje vybudovanie dažďovej záhrady, alebo nádrže  pre 
dažďovú vodu. Potom sa prihlásil o slovo pán Jozef Molnár, ktorý prezentoval mapy 
spodných vôd obce Veľké Chlievany, ako sám uviedol, aktuálne boli pred reguláciou potoka 
Inovec. Na to reagovala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová PhD. s tým, že Mesto 
Bánovce nad Bebravou dostalo pozvánku od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
ohľadne tejto problematiky a navrhla starostke obce, aby sa informovala o tomto stretnutí. 
Starostka obce sa vyjadrila, že protipovodňovú problematiku potoka Inovec pravidelne rieši 
so starostkou Obce Dvorec na protipovodňových poradách organizovaných Okresným 
úradom Bánovce nad Bebravou, odborom krízového riadenia. Poslanci navrhli starostke obce, 
že sa stretnú s odborníkmi k prerokovávanej veci vodozádržných opatrení. Pán Jozef Molnár 
sa chce tiež tohto stretnutia zúčastniť. Ďalej pán Jozef Molnár poukázal na poškodenie mosta 
smerom na Dvorec.  Starostka obce odpovedala, že v tejto veci sa už koná, most rieši 
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý ho má v správe. Robili sa už obhliadky, kde bola 
pozvaná aj starostka obce Dvorec. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za zámer vyššie 
uvedeného projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany so spoluúčasťou obce     
5 %. Za zámer projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany so spoluúčasťou obce 
5% hlasovali všetci piati prítomní poslanci.   
Uznesenie č. 7/9/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje zámer projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany MŽP SR  
Operačný program Kvalita životného prostredia kód výzvy  OPKZP-PO2-SC211-
2020-62 so spoluúčasťou obce 5% 

 
     Bodom č. 10  bola žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
na rok 2020 so spoluúčasťou obce 10% na Projekt "Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča"  z 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V rámci tohto 
projektu sa vybuduje oplotenie, osvetlenie, mobiliár s detskými prvkami (kolotoč, hojdačky a 
iné), vysadia sa záhony a zatrávnenie. Celkový rozpočet na to je 42 837,40 €, požadovaná 
suma 38 553,66 € a spoluúčasť obce 10 % z celkového rozpočtu v sume bude 4 283,74 €. 
Projekt rieši aj prevenciu pred vírusmi ako COVID - 19 a pri opätovnom vzniku epidémie 
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umožní uzavretie parku, čím ochráni obyvateľov a návštevníkov tohto parku. Projekt 
vypracovala Ing. Ivana Šúňová zdarma pre obec. Je k nahliadnutiu na obecnom úrade. 
Predseda NK dal hlasovať, kto je za tento projekt so spolufinancovaním obce najmenej 10 %.  
Uznesenie č. 8/10/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

1. schvaľuje projekt "Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča"   
2. schvaľuje spolufinancovanie vo výške najmenej 10 % 
 

     V bode č. 11 poslanci schvaľovali ročný členský príspevok do Združenia zborov pre 
občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike vo výške 50,16 EUR. Všetci 
poslanci hlasovali za jeho schválenie. 
Uznesenie č. 9/11/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje ročný členský príspevok v sume 50,16 € do Združenia zborov pre 
občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike 

 
 Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 v bode číslo 12 predložila  administratívna 
pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová.  Návrh úpravy rozpočtu vychádza 
z predpokladaného zníženia podielových daní v sume  7 800,00 € a následného zníženia 
kapitálových výdajov na rekonštrukciu a modernizáciu o tú istú sumu. Ďalšia úprava spočíva 
v návrhu poslancov z bodu č. 5 rokovacieho programu, kde navrhli presun finančných 
prostriedkov z rezervného fondu v prospech miezd a odvodov v sume 6 075,00 EUR pre 
zamestnanca na údržbu verejných priestranstiev a budov. O tú istú sumu sa znižujú výdaje na 
všeobecný materiál a všeobecné služby. 
Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za tento návrh úpravy rozpočtu na rok 2020. Všetci 
prítomní poslanci hlasovali za, nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval proti. Návrh úpravy 
rozpočtu na rok 2020 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice a schválená úprava rozpočtu na rok 
2020 prílohu č. 11. 
Uznesenie č. 10/12/2/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2020 
                                     

     Bodom č. 13 rokovacieho programu bola ústne podaná Žiadosť majiteľov rodinného domu 
súp. č. 112 o vysporiadanie pozemku na ich dvore parcela č. 296/1. So žiadosťou prítomných 
oboznámila žiadateľka Bernardína Oravcová. Majitelia rodinného domu si v časoch okolo 
roku 1989, keď sa pozemok dal prepísať na nich, nepreviedli túto parcelu na seba a ostala 
zapísaná na liste vlastníctva Obce Veľké Chlievany.  Hlavná kontrolórka obce pani Oravcovej 
odporučila navštíviť archív a starostka obce jej navrhla dať si vypracovať geometrický plán, 
kde budú presne vyčíslené m². Žiadosť o vysporiadanie pozemku zobrali poslanci na 
vedomie. Mapa s čiastočným výpisom z LV č. 186 na parcelu č. 296/1 tvorí prílohu č. 12 tejto 
zápisnice. 
Uznesenie č. 11/13/2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Žiadosť  o vysporiadanie pozemku na dvore RD súp. č. 112 parcela 
č. 296/1 v katastrálnom území Veľké Chlievany 

  
 V bode č. 14 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  tieto zmluvy,  dohody  
a doplnky k zmluvám podpísané po prvom zasadnutí OZ konanom dňa 30. marca 2020: 

- Zmluva na „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 
v rámci obce Veľké Chlievany“ uzatvorená so zhotoviteľom RadioNET s.r.o., 
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Námestie Ľ. Štúra 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou dňa 17.06.2020 na dohodnutú 
cenu 14 117 € 

- Zmluva o dielo uzatvorená so zhotoviteľom TRIA RD s.r.o., Dežerice 20 dňa 
17.04.2020 na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku č. 154“ za 
cenu 8 421,60 € 

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená dňa 02.06.2020 
s poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 
Bratislava na projekt „Wifi pre Teba“ maximálne do výšky 14 250,00 € 

- Zmluva uzatvorená dňa 24.03.2020 s ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 
Bratislava na rámcovú dohodu o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce 

- Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku parcela č. 514/1 
uzatvorená dňa 23.04.2020 na 15 rokov s užívateľom Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobdu 5, 812 49 Bratislava za 
náhradu za užívanie nehnuteľnosti vo výške 30,- € 

- Doplnok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.2012 
uzatvorený dňa 25.03.2020 s Mestom Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 
957 01 Bánovce nad Bebravou 

- Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená so zhotoviteľom PROROZVOJ, s.r.o., 
Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava na externý manažment projektu „WIFI 
pre Teba“ v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 990,- EUR 

Uznesenie č. 12/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu na „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na 
verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany“ uzatvorenú so zhotoviteľom 
RadioNET s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou dňa 17.06.2020 
na dohodnutú cenu 14 117 € 

Uznesenie č. 13/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o dielo uzatvorenú so zhotoviteľom TRIA RD s.r.o., 
Dežerice 20 dňa 17.04.2020 na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu 
smútku č. 154“ za cenu 8 421,60 € 

Uznesenie č. 14/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzatvorenú dňa 02.06.2020 s poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava na projekt „Wifi pre Teba“ maximálne do 
výšky 14 250,00 € 

Uznesenie č. 15/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu uzatvorenú dňa 24.03.2020 s ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 
7/B, 821 04 Bratislava na rámcovú dohodu o podmienkach prevádzkovania miestneho 
systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a 
odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce 

Uznesenie č. 16/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Dohodu o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku parcela 
č. 514/1 uzatvorenú dňa 23.04.2020 na 15 rokov s užívateľom Výskumný ústav 
vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 
za náhradu za užívanie nehnuteľnosti vo výške 30,- € ročne 
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Uznesenie č. 17/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Doplnok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo 
dňa 30.04.2012 uzatvorený dňa 25.03.2020 s Mestom Bánovce nad Bebravou, 
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Uznesenie č. 18/14/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú so zhotoviteľom 
PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava na externý 
manažment projektu „WIFI pre Teba“ v rámci žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za 990,- EUR 
 

     Ďalej v bode číslo 15 nasledovali interpelácie poslancov. Nakoľko neboli podané žiadne 
interpelácie, pokračovalo sa v rokovaní ďalším bodom rokovacieho programu. 
 
     V bode číslo 16 starostka obce otvorila diskusiu. Poslanec Michal Kováčik informoval 
prítomných o konaní Nočnej hasičskej súťaže vo Veľkých Chlievanoch v predbežnom 
termíne august 2020. V diskusii ďalej vystúpil MUDr. Štefan Baško so sťažnosťou na hluk 
a neprerušenie stavebných prác na stavbe IBV KOBIDA, ktoré mali byť pozastavené. Ďalej sa 
sťažoval na odvážanie komunálneho odpadu v letnom období každé tri týždne namiesto 
dvoch týždňov. Na to starostka odpovedala, že práce na stavbe boli zastavené. S odvozom 
komunálneho odpadu každé tri týždne starostka obce s poslancami OZ znižujú náklady 
občanom za vývoz komunálneho odpadu a vedú ich k dôslednejšiemu separovaniu, vzhľadom 
k tomu, že nízky poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyberaný od 
občanov nepostačuje na krytie zvýšených nákladov na vývoz komunálneho odpadu. Náklady 
na vývoz separovaného odpadu sú financované Organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej 
len OZV). Separovaním zároveň prispievame všetci k zlepšeniu životného prostredia. 
Poslanci sa vyjadrili, že pri zvyšovaní poplatku za odpad sa nepredpokladali zvýšené náklady 
za odvoz komunálneho odpadu. Starostka presadzovala aj presadzuje na Združení miest 
a obcí Slovenska, že poplatky za komunálny odpad majú občania platiť už zbernej 
spoločnosti, nakoľko obce túto službu robia pre spoločnosti zdarma a nemajú už žiadny 
príspevok z Recyklačného fondu, ktorý bol zrušený a boli zriadené OZV.  
Ďalej vystúpil pán Miloš Kováčik s pripomienkou ohľadom parcely č. 228/11 bez založeného  
listu vlastníctva zasahujúcej do ihriska, ktorú zvýraznil na mape a predložil k nahliadnutiu. 
Dal podnet starostke na zistenie informácie na katastri nehnuteľností, prečo sa tam uvedená 
parcela nachádza. Mapa s parcelou č. 228/11 v katastrálnom území Veľké Chlievany je 
priložená ako príloha č. 13  k tejto zápisnici. 
Potom starostka obce pokračovala v diskusii ohľadne odpredaja vozidla FIAT DUCATO, 
ktoré využíva DHZO Veľké Chlievany. Predbežne sa informovala u servisných technikov 
ohľadom ceny odpredaja, ktorí navrhli vyvolávaciu cenu 700,00 € a túto cenu navrhla aj 
poslancom OZ.  Pred hlasovaním sa opýtala, či má niekto iný návrh, nakoľko nikto iný návrh 
nemal, dal predseda NK hlasovať, kto je za tento návrh odpredaja. Za odpredaj za 
vyvolávaciu cenu 700,00 € hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 19/16/2/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje odpredaj vozidla FIAT DUCATO za vyvolávaciu cenu 700,00 € 
    
V diskusii ďalej vystúpil pán Jozef Molnár s nasledovnými podnetmi: 

1. Žiadosť o vysvetlenie nedostatočného zabezpečenia kosieb pozemkov v majetku obce 
Veľké Chlievany.  
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Starostka: Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírus 
COVID 19 boli práce na údržbu obce aj v rámci aktivačnej činnosti zastavené. 
 

2. Žiadosť o uvedenie „ Kresťanských krížov“ do zoznamu pamätihodností obce Veľké 
Chlievany.  

Starostka: Krajský pamiatkový úrad Trenčín informoval obec listom ako má postupovať pri 
zaradení krížov do pamätihodnosti obce, čo bude riešiť s poslancami OZ. 
 

3. Žiadosť o vysvetlenie stavu realizácie kanalizácie obce Veľké Chlievany. Podnet na 
zahájenie riešenia Projektovej dokumentácie kanalizácie obce Veľké Chlievany. 

Starostka: Pitnú vodu do obce dodáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., z toho 
dôvodu je  predkladaná žiadosť na túto spoločnosť, nakoľko obec je akcionárom tejto 
spoločnosti a po realizácií kanalizácie v Biskupiciach (časť okresného mesta Bánovce nad 
Bebravou) má obec možnosť napojenia na túto kanalizáciu, čo je v kompetencií 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., pobočka Nitra, preto to budeme presadzovať 
u tejto spoločnosti aj cez Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
 

4. Podnet k problematike ohrozenia obce Veľké Chlievany pred povodňami.  
Starostka: Od nastúpenia do funkcie starostky obce sa robia protipovodňové opatrenia: 
Pravidelne sa čistia odvodňovacie kanále, spolupracuje sa s Poľnohospodárskym družstvom 
BEBRAVA Veľké Chlievany, ktorí prisľúbili opravu prevaleného mosta na Trasidlách, pod 
ktorým je odvodňovacia rúra kanála a tento kanál ústí do potoka Inovec. Naposledy sme 
z neho odstraňovali aj vyhodené tuje. Na základe spolupráce s Hydromelioráciami, š.p. a so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. (ďalej len SVP, š.p.) s pánom Belákom bol 
zakreslený do máp melioračný kanál nachádzajúci sa v obci Veľké Chlievany, rieši sa to 
s Okresným krízovým štábom, kde boli prizvaní z Hydromeliorácií a v rámci 
protipovodňového opatrenia došlo k vyčisteniu Melioračného kanála Pečeňany, ktorý 
pravdepodobne zviedol prívalové dažde a v tomto roku nebola zaplavená lokalita v okolí 
Poľnohospodárskeho družstva BEBRAVA. SVP, š.p. vykonal reguláciu na vodnom toku 
Inovec. Robia sa pravidelné obhliadky tohto toku, po víchrici v lokalite Trasidlá odstraňovali 
z neho popadané stromy. 
 

5. Podnet k výzve vlastníka mostu toku Inovec medzi obcami Veľké Chlievany 
a Dvorec.  

Starostka zopakovala vysvetlenie z bodu č. 9. 
 

6. Podnet k výzve občanov obce Veľké Chlievany k úprave parkovania vozidiel na 
verejných komunikáciách. 

Starostka: Občania boli niekoľkokrát obecným rozhlasom upozorňovaní na parkovanie 
vozidiel na chodníkoch a boli o tom informovaní aj formou letákov, ktoré boli doručované do 
schránok občanom. Starostka obce navrhovala poslancom spoplatniť parkovanie na obecných 
cestách pred rodinnými domami. Poslanci skonštatovali, že pravdepodobne by to neriešilo 
situáciu.  
 

7. Žiadosť o vysvetlenie investovania prostriedkov obce, do nehnuteľnosti „športové 
kabíny“, na pozemku p.č. 228/29, ktorý nie je vo vlastníctve obce Veľké Chlievany.  

Starostka: Kabíny sú vo vlastníctve obce, zákon nám prikazuje budovy vo vlastníctve obce 
opravovať, a nie je podmienka, aby pozemky pod týmito budovami vlastnila obec, čo 
potvrdila aj hlavná kontrolórka obce. Na kabíny časť finančných prostriedkov – 15.000,- EUR 
sme dostali na rekonštrukciu od Predsedu vlády SR. Rozdiel bude dofinancovaný z rozpočtu 
obce. 
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8. Žiadosť o vysvetlenie aktuálneho stavu nepovolenej IBV Veľké Chlievany. 
Starostka: Obec Veľké Chlievany má spoločný stavebný úrad v Bánovciach nad Bebravou, 
ktorý rieši výstavbu IBV Veľké Chlievany. Na obec ako stavebný úrad boli podané sťažnosti, 
ktoré boli postúpené spoločnému stavebnému úradu do Bánoviec nad Bebravu. Na obci bolo 
aj bude správne konanie v tejto veci. Stavebník IBV Veľké Chlievany dostane pokuty, ktoré 
idú do rozpočtu obce. Práce na IBV boli stavebným úradom zastavené. 
 

9. Žiadosť o vysvetlenie stanovenia ceny zakúpených nehnuteľností v roku 2019, obcou 
Veľké Chlievany.   

      Nehnuteľnosť súp. č. 132 – 15.740 € 
      Nehnuteľnosť súp. č. 117 – 19.000 € 

Starostka: Stanovená cena zakúpených hore menovaných nehnuteľností bola na základe 
dedičského konania nehnuteľnosti súp. č. 117, ktorá bola ocenená na 23.000,00 EUR. 
 

10. Žiadosť o vysvetlenie uznesenia č. 26/17/2/2019 – vybudovanie oplotenia vlastníka 
rizikového psa.  

Starostka: Rizikového psa majiteľ premiestnil do Obce Haláčovce a prisľúbil vybudovanie 
oplotenia. 
 

11. Žiadosť o vysvetlenie stavu a evidencie vedenia obecného vozidla Škoda Fabia Combi 
BN 846 BN. 

Starostka: Obecné vozidlo sme nadobudli už ako vyradené od MV SR – Polície SR a využíva 
sa len v najnevyhnutejších prípadoch, hlavne pri preprave materiálu a osôb pri obecných 
akciách. Vzhľadom k jeho technickému stavu, aby bolo vôbec pojazdné, parkuje ho starostka 
vedľa svojho domu, nakoľko strieda svoju autobatériu zo súkromného auta s obecnou 
auto4atériou, ktorá je už nefunkčná. 
 

12. Podnet k úprave zápisov rokovania OZ obce Veľké Chlievany v zmysle GDPR.  
Starostka: Pri uverejňovaní zápisníc z rokovania OZ je dodržiavaný zákon o GDPR.  
 

13. Podnet k Územnému konaniu VN kábla pripojenia IBV – chybný zápis vlastníkov na 
výzve k rokovaniu.  

Starostka: Bola zverejnená verejná vyhláška a dotknuté osoby sa mali právo zúčastniť 
územného konania. 
 

14. Opätovný podnet k zlepšeniu evidencie vkladaných na obecnú stránku obce Veľké 
Chlievany.  

Starostka: Je aktualizované webové sídlo obce novým administrátorom, na zlepšení sa stále 
pracuje. 
 

15. Žiadosť o vysvetlenie aktuálneho stavu tvorby ÚPN obce Veľké Chlievany.  
Starostka: Spracovávajú sa pripomienky podané po prerokovaní návrhu a na dokončenie 
máme ešte dva roky. Rokovanie s občanmi bude v kultúrnom dome ešte pred konečnou 
verziou Územného plánu obce Veľké Chlievany. 
 

16. Žiadosť o podnet na spoločnosť Coop Jednota – zváženie vybudovania novej predajne. 
Starostka: V spolupráci s COOP Jednotou sme vybudovali bezbariérový vchod do predajne, 
ale na požiadavku rekonštrukcie predajne od vedenia COOP Jednoty som dostala odpoveď, 
aby obec kúpila túto predajňu. 
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     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Michalom Kováčikom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2020 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 14 a uznesenia z druhého zasadnutia OZ v roku 2020 
prílohu č. 15 tejto zápisnice. 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Patrik Urban                                    Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                   
                  Mário Kližan 
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