
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  zo  štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 10. decembra 2019  

v Obci Veľké Chlievany. 
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu so začiatkom o 18:15 hod. dňa 10. decembra 2019 zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako štvrté 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 a ospravedlnila sa hlavná kontrolórka obce Veľké Chlievany Ing. Mária 
Hajšová PhD.  Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala prítomných poslancov, 
hlavnú kontrolórku obce ospravedlnila  a následne podľa bodu programu č. 2 určila za 
zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice pána  poslanca  Patrika 
Urbana a Michala Kováčika. 
  

Ďalej pokračovala starostka bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). 
Do návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mgr. Máriu Gunišovú a za členov Máriu 
Flórovú a Mária Kližana. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/4/2019 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 
 
     V bode č. 4 predložila starostka obce program tak, ako bol uvedený na pozvánke. Zmenu 
programu navrhla hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová PhD. a to zmenou v bode 5 
namiesto pôvodného textu na text: „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok  2020 a do bodu 8.: Návrh rozpočtu na rok 2020 a trojročného rozpočtu doplniť 
text: „a Stanovisko hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020“. Potom vyzvala poslancov 
k podaniu ďalších návrhov alebo pripomienok k programu. Nakoľko nemal nikto iné návrhy 
ani pripomienky k programu, vyzvala predsedkyňu NK, aby dala hlasovať, kto je za návrh 
zmeny programu OZ tak, ako ho Ing. Mária Hajšová, PhD. navrhla a ako je uvedený v Zmene 
programu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Za zmenu programu hlasovali všetci piati 
prítomní  poslanci OZ. Program bol jednohlasne schválený. 
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 
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          Rokovanie pokračovalo bodom č. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2020 predložila Ing. Mária Hajšová, PhD. hlavný kontrolór obce. 
Nakoľko sa Ing. Mária Hajšová, PhD. ospravedlnila z účasti na rokovaní, prečítala tento 
návrh zapisovateľka Jana Kotvasová. Po prečítaní návrhu predsedkyňa NK dala hlasovať, kto 
je za jeho schválenie. Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2020, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice hlasovali všetci piati prítomní poslanci.  
Uznesenie č. 3/5/4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

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

 V bode č. 6 nasledovalo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry (583/2004 Z.z. § 4 ods. 5). Starostka oboznámila poslancov a prítomných občanov 
s novelou zákona č. 583/2004 Z. z. § 4 ods. 5,  podľa ktorej obecné zastupiteľstvo obce do 
2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 
Potom dala predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Mária Gunišová hlasovať, kto je za tento 
návrh. Všetci piati prítomní poslanci súhlasili a hlasovali za neuplatňovanie programovej 
štruktúry v rozpočte obce.  
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) 

 
 
     K 7. bodu programu Návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019 predložila  
administratívna pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová návrh úpravy rozpočtu na rok 
2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 06.11.2019 
a je prílohu č. 5 tejto zápisnice. Z dôvodu ohodnotenia príslušných pozemkov pri rodinných 
domoch súp. č. 117 a 132 hodnotou pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 
o miestnych daniach a poplatku a podľa prílohy č. 6 tejto zápisnice navrhuje prerozdeliť 
rozpočtovanú sumu kapitálových výdavkov na kúpu týchto nehnuteľností na ekonomickú 
klasifikáciu 711001 Nákup pozemkov z 0 € na sumu 2130,48 € a ekonomickú klasifikáciu 
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí znížiť o tú istú sumu 2130,48 € z pôvodných 
34 740 € na sumu 32 609,52 €. Ďalej navrhla do príjmov pridať ekonomickú klasifikáciu 
322001 Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu v sume 22 200,00 €, 
čo predstavuje prijatú dotáciu v sume 7 200,00 € na návrh územného plánu obce a sumu 
15.000,00 € na rekonštrukciu budovy kabín č. 195 v športovom areáli. 
Potom dala predsedkyňa NK hlasovať za schválenie tohto návrh. Všetci piati prítomní 
poslanci hlasovali za, nikto sa nezdržal hlasovania a nikto nehlasoval proti. Doplnenie návrhu 
úpravy rozpočtu na rok 2019 je prílohou č. 7 a Úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 
2019 prílohou č. 8 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 5/7/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2019 
                      
                

 V bode č. 8 rokovacieho programu predložila starostka poslancom OZ na schválenie 
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a trojročný rozpočet do roku 2022, ktorý bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 19.11.2019 a je prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
Potom navrhla ďalšie úpravy tohto návrhu rozpočtu, tak ako sú uvedené v prílohe č. 10 tejto 
zápisnice. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  Ing. Márie Hajšovej k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2020-2022 uvedené v prílohe č. 11 tejto zápisnice prečítala 
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zapisovateľka Jana Kotvasová. Všetci piati prítomní poslanci vzali toto stanovisko na 
vedomie. Po jeho prečítaní dala predsedkyňa návrhovej komisie PhDr. Mgr. Mária Gunišová 
hlasovať, kto je za schválenie predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 s úpravami ako ich 
navrhla starostka obce.  Za schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Rozpočet na 
ďalšie dva roky 2021 – 2022 vzali všetci piati prítomní poslanci OZ na vedomie. Schválený 
rozpočet na rok 2020 a trojročný rozpočet do roku 2022 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. 
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  

 
 
     Ďalej poslanci pokračovali podľa programu bodom č. 9 a to z dôvodu zvýšených nákladov 
na zber odpadu návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 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 ktorý bol 
zverejnený na webovom sídle obce a vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.11.2019 a je 
priložený ako príloha č. 13 k tejto zápisnici. Potom predsedkyňa NK dala hlasovať, kto je za 
tento návrh VZN. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto nebol 
proti ani sa nezdržal hlasovania.  Schválené 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 
tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.  
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 

 
V bode číslo 10 poslanci prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, ktorý bol zverejnený na webovom sídle 
obce a vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.11.2019 a je priložený ako príloha č. 15 k tejto 
zápisnici. Potom predsedkyňa NK dala hlasovať, kto je za tento návrh VZN. Za jeho 
schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania. Schválené Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 8/10/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

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

 
     V bode číslo 11 prerokovali poslanci žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Obce Veľké Chlievany v sume 1 300 €. Potom dala predsedkyňa NK  hlasovať, 
kto je za schválenie tejto žiadosti. Za jej schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
Veľké Chlievany je prílohou č. 17 tejto zápisice. 
Uznesenie č. 9/11/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie v sume 1 300 € 
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 ukladá uzatvoriť zmluvu s DHZ Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie pre DHZ 
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 

 
     V bode č. 12 nasledovala Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce doručenej 
obci od  pána Mgr. Hradiského, v ktorej žiada o odkúpenie pozemku na parcele č. 205 
o výmere 108 m2, LV č. 603, katastrálne územie Veľké Chlievany z dôvodu výstavby 
rodinného domu. Fotokópia uvedenej žiadosti je prílohou č. 18 tejto zápisnice. K uvedenej 
žiadosti sa vyjadril aj prítomný Mgr. Jozef Hradiský. Všetci piati prítomní poslanci ju vzali na 
vedomie s tým, že o odpredaji pozemku vo vlastníctve obce budú rokovať na najbližšom 
obecnom zastupiteľstve. 
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 
 

     Bodom č. 13 programu rokovania obecného zastupiteľstva bol Plán práce na rok 2020, 
ktorý predložila starostka obce poslancom na pripomienkovanie. Po zakomponovaní 
a doplnení pripomienok a po upresnení konkrétnych dátumov, pristúpili poslanci k hlasovaniu 
za schválenie Plánu práce na rok 2020 uvedenom v prílohe č. 19 tejto zápisnice. Predsedkyňa 
návrhovej komisie dala hlasovať, kto je za jeho schválenie. Za schválenie Plánu práce na rok 
2020 hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 11/13/4/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2020 
   
 V bode č. 14 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto 
zmluvy,  dohody  a dodatky k zmluvám podpísané po treťom zasadnutí OZ konanom dňa  
27.08.2019: 
- Zmluva o dielo č. 1/2019/000208 uzatvorená 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 € 
- Doplnok č. 4 zo dňa 25.04.2019 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 
30.04.2012 
- Zmluva 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 
- Licenčná zmluva uzatvorená 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 
- Zmluva o spolupráci zo dňa 02.09.2019 uzatvorená 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 € 
- Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 uzatvorená 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 € 
- Zmluva o dielo 1/2019/000225 zo dňa 26.09.2019 uzatvorená 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 € 
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- Zmluva o dielo 1/2019/000266 zo d a 26.11.2019 uzatvorená so zhotovite om: Juraj 
Gra a ka – JUPEGRA, Pravotice 128 na zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia budovy 
na Múzeum Ve ké Chlievany“ za cenu 38 502,39 € 
- Rámcová zmluva o zabezpe ení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu 
uzatvorená d a 02.12.2019 so zhotovite om: Tedos, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 
Bánovce nad Bebravou 
- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb uzatvorený d a 
10.12.2019 so Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava na Balík Biznis linka M 
za cenu 19,99 € mesa ne 
- Kúpna zmluva uzatvorená d a 25.10.2019 s predávajúcim: Marta ur eková, Alexandra 
Dub eka 1252/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou na desa  kusov vyšívaných uterákov za cenu 
60 € 
- Zmluva o poskytnutí grantu íslo 2019/0899 zo d a 21.10.2019 uzatvorená s Tren ianskym 
samosprávnym krajom, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren ín na poskytnutie grantu na 
projekt „Zele  do Parku Juraja Palkovi a“ vo výške 2 000,00 € 
- Dohoda o zabezpe ení záujmového vzdelávania v centre vo ného asu uzatvorená d a 
07.11.2019 s poskytovate om Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie . Štúra 1/1, Bánovce 
nad Bebravou na 1 die a na obdobie október až december 2019 na sumu 18,- € 
- Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpo tovej rezervy predsedu vlády SR uzatvorená d a 
13.112019 s poskytovate om: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 na 
poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky „Rekonštrukcia budovy kabín . 195 v športovom 
areáli “v sume 15 000,00 € 
- Zmluva o dielo uzatvorená d a 18.11.2019 s PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 
2550/19, 811 09 Bratislava na vypracovanie projektu „WIFI pre Teba“ za cenu 600,00 € 
Po tom, o vzali prítomní poslanci uvedené zmluvy, dohody a dodatky na vedomie, dala 
predsedky a NK hlasova , kto je za schválenie nasledovného projektu: 

Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“. 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadate a Obec 
Ve ké Chlievany 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, o predstavuje 750,- EUR. 
Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. 
Opera ný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020 

      a projektu v MAS BEBRAVA Rekonštrukcia budovy na Múzeum Ve ké Chlievany so                        
      spolufinancovaním obce 5 %. 
Za schválenie uvedených projektov hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie . 12/14/4/2019                                                                                                           
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

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

Uznesenie . 13/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

berie na vedomie Doplnok . 4 zo d a 25.04.2019 k Zmluve o zriadení spolo ného 
obecného úradu zo d a 30.04.2012 

Uznesenie . 14/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

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

Uznesenie . 15/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  
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berie na vedomie Licen nú zmluvu uzatvorenú d a 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 . 16/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

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

Uznesenie . 17/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 
2019 uzatvorenú d a 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 € 

Uznesenie . 18/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

berie na vedomie Zmluvu o dielo 1/2019/000225 zo d a 26.09.2019 uzatvorenú so 
zhotovite om: uboš 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 . 19/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

A) berie na vedomie Zmluvu o dielo 1/2019/000266 zo d a 26.11.2019 uzatvorenú so 
zhotovite om: Juraj Gra a ka – JUPEGRA, Pravotice 128 na zhotovenie diela – 
stavby „Rekonštrukcia budovy na Múzeum Ve ké Chlievany“ za cenu 38 502,39 € 
B) schva uje projekt v MAS BEBRAVA Rekonštrukcia budovy na Múzeum Ve ké 
Chlievany so spolufinancovaním obce 5 % 

Uznesenie . 20/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  

berie na vedomie Rámcovú zmluvu o zabezpe ení zberu, prepravy, zhodnotenia 
a zneškodnenia odpadu uzatvorenú d a 02.12.2019 so zhotovite om: Tedos, spol. 
s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Uznesenie . 21/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch   

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

Uznesenie . 22/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch   

berie na vedomie Kúpnu zmluvu uzatvorenú d a 25.10.2019 s predávajúcim: Marta 
ur eková, Alexandra Dub eka 1252/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou na desa  

kusov vyšívaných uterákov za cenu 60 € 
Uznesenie . 23/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch   

berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí grantu íslo 2019/0899 zo d a 21.10.2019 
uzatvorenú s Tren ianskym samosprávnym krajom, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Tren ín na poskytnutie grantu na projekt „Zele  do Parku Juraja Palkovi a“ vo výške 
2 000,00 € 

Uznesenie . 24/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch  
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berie na vedomie Dohodu o zabezpe ení záujmového vzdelávania v centre vo ného 
asu uzatvorená d a 07.11.2019 s poskytovate om Mesto Bánovce nad Bebravou, 

Námestie . Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou na 1 die a na obdobie október až 
december 2019 na sumu 18,- € 

Uznesenie . 25/14/4/2019 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch   

berie na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpo tovej rezervy predsedu vlády 
SR uzatvorenú d a 13.112019 s poskytovate om: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 
813 70 Bratislava 1 na poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky „Rekonštrukcia 
budovy kabín . 195 v športovom areáli“ v sume 15 000,00 € 

Uznesenie . 26/14/4/2020 
Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch   

A) berie na vedomie Zmluvu o dielo uzatvorenú d a 18.11.2019 s PROROZVOJ, s.r.o., 
Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava na vypracovanie projektu „WIFI pre Teba“ 
za cenu 600,00 € 
B) schva uje Realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“. 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadate a Obec 
Ve ké Chlievany 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, o predstavuje 750,- EUR. 
Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. 
Opera ný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020. 

 
     Diskusiu v bode íslo 17 otvorila starostka obce s po akovaním lenom ZO JDS, DHZ 

aj de om, ktorí sa podie ali na realizácií projektu Zele  do Parku Juraja Palkovi a finan ne 
podporený TSK Zelená župa z environmentálneho grantového programu Zelené o i, ako aj 
firme Gaura s.r.o., ktorá bola partnerom projektu a Ing. Ivane Šú ovej za vypracovanie 
odbornej stránky projektu, ktorá je aj lenkou DHZ. alej po akovala za úspešnú zabíja ku 
s tímom Pavla Guniša (Jozef Flóro . 105, Stanislav Košík, František Lagi , Radovan a 
Martin Košík, Lukáš Urban, pani poslankyne Mária Gunišová a Mária Flórová, predsedky a 
kultúrnej komisie a športu Beáta Jakalová, páni poslanci Patrik Urban, Mário Kližan, Michal 
Ková ik, alej Eva Kittová, Aneta Urbanová, PhDr. Eulália Pomikalová, lenovia ZO JDS 
Marián Halás, Jozef Kitta, Karol Novota, Anton urmek, O ga Pokusová, Mária Ondrejková, 
Margita Kittová, O ga Buláková, Richard Bulák, Iveta Trebichavská a jej syn Peter,  lenovia 
DHZO Bc. Andrej Mišák, Adrián Flóro a bratia urmekovi zo Dvorca. S nákupmi pomáhal 
starostke František Flóro. Za osadenie strom eka opä  po akovala pánovi Vladimírovi 
Ková ikovi, Mariánovi Rodinovi, Michalovi Ková ikovi a alším, ktorí pomáhali. Za pekný 
adventný veniec a viano ný strom ek Beáte Jakalovej, Michalovi Ková kovi, ubomíre 
Gunišovej ako aj Jakubkovi Jakalovi. Vzh adom na aktivity v našej obci pán poslanec Michal 
Ková ik v spolupráci so samosprávou organizuje viano né posedenie v kultúrnom dome pre 
aktívnych spoluob anov a na znak v aky za zorganizovanie akcie SAMI-SEBE ZO JDS 
Ve ké Chlievany s podporou TSK, MAS Bebrava, SMER – SD, Komunálnej pois ovne, 
MVL AGRO s.r.o. p. Petríka, ktorá sa konala d a 06.09.2019. Pripojili sa aj lenovia ZO JDS 
pod vedením predsedu Ing. Ivana Guniša a pokladní ky O gy Pokusovej, ktorá bola ukon ená  
akciou Október úcta k starším. Po akovala aj za ú as  a za pomoc na Tvorivých diel ach 
a na Mikuláši. alej podala nasledujúce správy: Ukon ené práce na projekte Rekonštrukcia 
hasi skej zbrojnice pre DHZO Ve ké Chlievany realizovaný firmou Juraj Gra a ka - 
JUPEGRA, Pravotice 29.11.2019. Zrealizovanie aj práce na garáži s tribúnou. Refundovaný 
projekt z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny 
Revitalizácia stromov v obci 3. etapa a  podaný opä  na r. 2020 projekt Revitalizácia stromov 
v športovom areáli, v POP máme záujem poda  projekt na výsadbu brehov v lokalite 
cintorína, v MAS Bebrava podaný projekt na rekonštrukciu budovy na Múzeum Ve ké  
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Chlievany, finančne podporený predsedom vlády projekt Rekonštrukcia kabín  s realizáciou 
v roku 2020 a z MF SR budova domu smútku.  
Betlehemské svetlo zabezpečí rodina Ľubomíra Gerbela v budove obecného úradu 
24.12.2019. Batôžkový Silvester sa bude konať 31.12.2019 v kultúrnom dome, ktorý bude od 
21:00 hodine otvorený. 
Na podnety od občanov ohľadne parkovania áut na chodníkoch chce starostka obce 
informovať občanov o správnom parkovaní letáčikmi do schránok. Na otázky ohľadne 
vybudovania plota pánom Ladislavom Škorvagom odpovedala, že pán Ladislav Škorvaga je 
momentálne odcestovaný v zahraničí, ale sľúbil, že plot po návrate domov do konca roka 
2020 postaví. Potom podal podnet pán Jozef Molnár na zlepšenie webovej stránky obce. 
 Uznesenie č. 27/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie realizáciu projektu Zeleň do Parku Juraja Palkoviča finančne 
podporený TSK Zelená župa z environmentálneho grantového programu Zelené oči s 
partnerom Gaura s.r.o. Veľké Chlievany 

Uznesenie č. 28/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie akcie organizované v mesiacoch september až december SAMI-
SEBE 2019 ZO JDS Veľké Chlievany, Október úcta k starším, Obecnú zabíjačku, 
Tvorivé dielne, Mikuláša 

Uznesenie č. 29/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie  Refundovaný projekt z Environmentálneho fondu na rok 2019 v 
rámci Programu obnovy dediny Revitalizácia stromov v obci 3. etapa  

Uznesenie č. 30/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 berie na vedomie podaný projekt Revitalizácia stromov v športovom areáli podaný  
do Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny 

Uznesenie č. 31/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá zrealizovať Betlehémske svetlo na obecnom úrade  
                          Termín 24.12.2019 

Uznesenie č. 32/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá zrealizovať Batôžkový Silvester 2019/2020 
                                                                                                    Termín 31.12.2019 

Uznesenie č. 33/15/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 ukladá zlepšiť webové sídlo obce 
 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedkyňou návrhovej komisie Mgr. Máriou 
Gunišovou starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a štvrté zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v roku 2020 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 20 a uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ prílohu č. 21 
tejto zápisnice. 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                                        Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Patrik Urban                                                       Bc. Zuzana Flórová                         
                                                   
                  Michal Kováčik 
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Prílohy:  
  1.  Pozvánka 
  2.  Prezenčná listina 
  3.  Zmena programu 
  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
  5. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 
  6. Prerozdelenie ceny nehnuteľností 
  7. Doplnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2019 
  8. Úpravy rozpočtu na rok 2019 
  9. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2020 
10. Úprava návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2020 
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok y2020-2020 
12. Rozpočet obce na roky 2020 – 2020 
13. Návrh VZN 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  
14. VZN 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  
15. Návrh VZN č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
16. VZN č. 2/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
17. Žiadosť DHZ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 
18. Fotokópia žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce  
19. Plán práce na rok 2020 
20. Návrh uznesení zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2019 
21. Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2019  
 


