
  

Návrh uznesení zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                          
Obce Veľké Chlievany zo dňa 10. decembra 2019 

 
 
Uznesenie č. 1/3/4/2019 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 
 
     Uznesenie č. 2/4/4/2019 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje zmenu programu štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2019 

 
          Uznesenie č. 3/5/4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
      

Uznesenie č. 4/6/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
(583/2004 Z.z. § 4 ods. 5) 

 
Uznesenie č. 5/7/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019 
                                     

 Uznesenie č. 6/8/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2020 – 2022  

 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020  
 berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022  

 
Uznesenie č. 7/9/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN   
č. 1/2013, v znení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany 

 
Uznesenie č. 8/10/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb.  

      
 
Uznesenie č. 9/11/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
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 schvaľuje žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie v sume 1 300 € 
 ukladá uzatvoriť zmluvu s DHZ Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie pre DHZ 

Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 
      
Uznesenie č. 10/12/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Žiadosť Mgr. Jozefa Hradiského o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce parcela č. 205 o výmere 108 m2 v katastrálnom území Veľké 
Chlievany 
 

Uznesenie č. 11/13/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2020 
   
 Uznesenie č. 12/14/4/2019                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo č. 1/2019/000208 uzatvorenú dňa 12.09.2019 so 
zhotoviteľom: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín na predmet 
zákazky „Fitness v prírode pre každého“ za cenu 4 270,00 € 
 

Uznesenie č. 13/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Doplnok č. 4 zo dňa 25.04.2019 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu zo dňa 30.04.2012 
 

Uznesenie č. 14/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov a neobalových výrobkov zo dňa 28.06.2019 uzatvorená s E-cycling s.r.o., 
Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica 
 

Uznesenie č. 15/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Licenčnú zmluvu uzatvorenú dňa 02.09.2019 s TENDERnet s.r.o., 
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina na použitie softvare TENDERnet za odmenu 
125,00 € na obdobie 1 rok od uzatvorenia zmluvy 
 

Uznesenie č. 16/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o spolupráci zo dňa 02.09.2019 uzatvorenú 
s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 
Bratislava na prenájom reklamnej plochy na podujatí „SAMI-SEBE“ za zmluvnú 
čiastku 80,00 € 
 

Uznesenie č. 17/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 
2019 uzatvorenú dňa 27.08.2019 s Úradom vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 
Bratislava 1 na projekt „Fitness v prírode pre každého“ na sumu 3 000,00 € 
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Uznesenie č. 18/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo 1/2019/000225 zo dňa 26.09.2019 uzatvorenú so 
zhotoviteľom: Ľuboš Kyselica, Novomeského 1321/12, 957 04 Bánovce nad 
Bebravou na realizáciu zákazky: „Úprava okolia pred Domom smútku na cintoríne“ 
vrátane stavebného materiálu a dopravy na sumu za dielo 4 056,75 € 
 

Uznesenie č. 19/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 A) berie na vedomie Zmluvu o dielo 1/2019/000266 zo dňa 26.11.2019 uzatvorenú 
so zhotoviteľom: Juraj Graňačka – JUPEGRA, Pravotice 128 na zhotovenie diela – 
stavby „Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany“ za cenu 38 502,39 € 
B) schvaľuje projekt v MAS BEBRAVA Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké 
Chlievany so spolufinancovaním obce 5 % 
 

Uznesenie č. 20/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Rámcovú zmluvu o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia 
a zneškodnenia odpadu uzatvorenú dňa 02.12.2019 so zhotoviteľom: Tedos, spol. 
s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 

Uznesenie č. 21/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 
uzatvorený dňa 10.12.2019 so Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
na Balík Biznis linka M za cenu 19,99 € mesačne 
 

Uznesenie č. 22/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Kúpnu zmluvu uzatvorenú dňa 25.10.2019 s predávajúcim: Marta 
Ďurčeková, Alexandra Dubčeka 1252/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou na desať 
kusov vyšívaných uterákov za cenu 60 € 
 

Uznesenie č. 23/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí grantu číslo 2019/0899 zo dňa 21.10.2019 
uzatvorenú s Trenčianskym samosprávnym krajom, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín na poskytnutie grantu na projekt „Zeleň do Parku Juraja Palkoviča“ vo výške 
2 000,00 € 
 

Uznesenie č. 24/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného 
času uzatvorená dňa 07.11.2019 s poskytovateľom Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Námestie Ľ. Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou na 1 dieťa na obdobie október až 
december 2019 na sumu 18,- € 
 

Uznesenie č. 25/14/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 
SR uzatvorenú dňa 13.112019 s poskytovateľom: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 




