
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 21. augusta 2020 

v Obci Veľké Chlievany. 
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v zasadačke 
obecného úradu so začiatkom o 18:30 hod. na deň 21. augusta 2020 zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako tretie v roku 2020 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto 
zápisnice. Zúčastnili sa ho štyria poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 
tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Michal Kováčik, Mária Flórová a Mário Kližan. 
Poslanec Patrik Urban sa ospravedlnil. Pred vstupom do budovy bola zabezpečená 
dezinfekcia na ruky, vstup a rokovanie s rúškami a s odstupmi za rokovacím stolom a v 
zasadačke. Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala hlavnú kontrolórku Ing. 
Máriu Hajšovú a všetkých prítomných. Podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku 
zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice poslankyňu Mgr. Máriu Gunišovú a 
pána poslanca Michala Kováčika.  
  

Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedkyňu Mgr. Máriu Gunišovú za členov Mária Kližana 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. 1/3/3/2020 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                 
Predsedkyňa Mgr. Mária Gunišová a členovia Mário Kližan 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. 3 predložila starostka obce program rokovania 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, vyzvala poslancov hlasovať za 
tento návrh programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní  poslanci OZ. 
Program bol jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/3/2020 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 21.08.2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020 
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Rokovanie pokračovalo v bode č. 5 prerokovaním Rozpočtových opatrení na rok 2020. Návrh 
úpravy č. 2 rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a na webovom sídle obce dňa 30.07.2020. Poslanci na rokovaní schvaľovali úpravy rozpočtu 
podľa nového návrhu predloženého starostkou obce a to len vo výdajoch ponížením položky 
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika o 2 000,00 € a navýšením položky 
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy o 2 000,00 € konkrétne na budovu kabín. Potom dala 
predsedkyňa NK hlasovať, kto je za tento na rokovaní starostkou obce predložený návrh 
úpravy rozpočtu. Za schválenie tohto návrhu hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Návrh 
úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2020 obce Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 3 a Úprava č. 2 
rozpočtu na rok 2020 obce Veľké Chlievany prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Ďalej v tomto bode pokračovali poslanci schválením použitia rezervného fondu na kapitálové 
výdavky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli v sume 11 779,76 €; 
Rekonštrukcia a modernizácia  budovy domu smútku č. 154 v sume 900 €; Wifi pre Teba v 
sume 705,85 €; Oplotenie Parku Juraja Palkoviča 10 000 €. Za tento návrh použitia 
rezervného fondu hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Nikto sa nezdržal ani nebol proti. 
Uznesenie č. 3/5/3/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje úpravu č. 2 rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2020  
 
Uznesenie č. 4/5/3/2020: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky: Rekonštrukcia budovy 
kabín č. 195 v športovom areáli v sume 11 779,76 €; Rekonštrukcia a modernizácia  
budovy domu smútku č. 154 v sume 900 €; Wifi pre Teba v sume 705,85 €; Oplotenie 
Parku Juraja Palkoviča 10 000 € 

                                        
 V bode č. 6 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  tieto zmluvy,  dohody  
a dodatky k zmluvám podpísané po druhom zasadnutí OZ konanom dňa 22. júna 2020: 
- Zmluva o dielo č. 1/2020/000201 uzatvorená dňa 29.07.2020 so zhotoviteľom Juraj 
Graňačka – JUPEGRA, Pravotice 128 na „Rekonštrukciu budovy kabín č. 195 v športovom 
areáli“  za cenu 26 779,76 €  
Uznesenie č. 5/6/3/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o dielo č. 1/2020/000201 uzatvorenú dňa 29.07.2020 so 
zhotoviteľom Juraj Graňačka – JUPEGRA, Pravotice 128 na „Rekonštrukciu budovy 
kabín č. 195 v športovom areáli“  za cenu 26.779,76 € 
 

Bodom číslo 7 otvorila starostka obce diskusiu. Na úvod diskusie pripomenula prítomným 
žiadosť manželov Oravcových o vysporiadanie pozemku na dvore RD súp. č. 112 parcela č. 
296/1, ktorú poslanci zobrali na vedomie na druhom zastupiteľstve dňa 22.06.2020 uznesením              
č. 11/13/2/2020. Žiadosť bola vybavená na základe vydržania žiadateľov. Z predloženého 
geometrického plánu sa jednalo o výmeru 83 m² dovtedy zapísanej vo vlastníctve obce.  
Ďalej informovala o zákaze organizovania spoločenských podujatí v obci vzhľadom k šíreniu 
sa koronavírusu COVID 19 v okrese Bánovce nad Bebravou a v Trenčianskom kraji a o účasti 
na schvaľovaní dokumentu Plán udržateľnej mobility v Trenčianskom samosprávnom kraji, 
kde podala žiadosť na Trenčiansky samosprávny kraj ohľadom vybudovania cyklochodníka - 
chodníka na prekládke cesty III. triedy  Veľké Chlievany - Biskupice nad R2 Ruskovce - 
Pravotice. 
O slovo sa prihlásil Ing. Ivan Guniš – predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska Veľké Chlievany a informoval o zájazde s dôchodcami, ktorý sa uskutočnil na 
Duchonku. 
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Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová informovala prítomných o bezúročnej Návratnej 
finančnej výpomoci, o ktorú môžu obce žiadať. Doba splácania je 4 až 6 rokov, pričom 
začiatok splácania je od roku 2024. Peniaze je však potrebné minúť v tomto roku. V prípade 
záujmu o finančnú výpomoc musia o nej rozhodnúť poslanci na najbližšom obecnom 
zastupiteľstve.   
 
Potom sa o slovo prihlásil pán Jozef Molnár. Na úvod poďakoval poslancom obecného 
zastupiteľstva, že na 2. zasadnutí OZ v roku 2020 hlasovali za vytvorenie nového pracovného 
miesta pracovníka k zabezpečeniu kosieb na pozemkoch obce Veľké Chlievany a požiadal 
starostku obce o odpoveď, že v akom právnom štádiu sa stavba IBV Veľké Chlievany 11-tich 
rodinných domov nachádza, nakoľko občania obce evidujú práce na uvedenej stavbe a aká 
výška pokuty bola udelená stavebníkovi nepovolenej stavby IBV? 
Starostka obce odpovedala, že stavba je pozastavená. Ak tam pán Molnár videl prebiehať 
práce, môže podať podnet na stavebný úrad do Bánoviec nad Bebravou. Stavebníkovi bola 
udelená pokuta 1 100,- €. Pán Molnár sa opýtal, či aj pokutu dostala obec? Starostka sa 
opýtala, prečo by mala dostať obec pokutu, je to prenesený výkon štátnej správy. Potom dala 
jednoznačnú odpoveď - Nie, obec pokutu nedostala. Ďalej, že pán Hunka, konateľ spoločnosti 
EKO HUNKA s.r.o., Chynorany sa k neobnoveniu zmluvy o vývoze odpadu vyjadril, že jeho 
spoločnosť mala záujem pokračovať so svojimi službami v obci Veľké Chlievany za 
rovnakých podmienok ako v roku 2019. Prečo nebol záujem zo strany obce? 
Starostka obce sa vyjadrila, že so spoločnosťou EKO HUNKA s.r.o. Chynorany skončila 
zmluva, bolo vyhlásené výberové konanie, ak by mal záujem o spoluprácu za rovnakých 
podmienok, tak sa mohol zapojiť do výberového konania, kde bola podmienka pre výberové 
konanie najnižšia cena. Pán Hunka, konateľ spoločnosti EKO HUNKA s.r.o., Chynorany sa 
do výberového konania nezapojil. Potom sa vyjadrila k cenám hlavná kontrolórka obce Ing. 
Mária Hajšová, že  od 01.01.2020 sa o 40% zvýšili náklady za skládkovanie odpadu. 
Pán Molnár požiadal z dôvodu transparentnosti uverejňovania rozpočtu obce Veľké 
Chlievany  o podrobnejší rozpis položiek rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2020 – 
Všeobecné služby a Všeobecný materiál, nakoľko uvedené položky sú s vyšším finančným 
nákladom. 
Odpovedali starostka aj poslanci, že tieto položky boli už na obecnom zastupiteľstve 
vysvetlené, ale v prípade záujmu si môže  dohodnúť  termín na obecnom úrade s pani 
účtovníčkou obecného úradu, ktorá mu podá túto informáciu.  
Pán Molnár pokračoval v otázkach, že prečo obec vyviezla odpad pozostávajúci 
z rekonštrukcie chodníkov na pozemky za ihriskom a nebol likvidovaný pri rekonštrukcii 
chodníkov v zmysle zákona o odpadoch. 
Starostka odpovedala, že postupovala v zmysle zákona o odpadoch. S Poľnohospodárskym 
družstvom BEBRAVA Veľké Chlievany bola dohoda o uložení stavebného odpadu z dôvodu 
zrecyklovania, čo sa potom použije pod plánované chodníky. Potom pán Molnár pokračoval, 
že podľa zverejnených rozpočtov obce Veľké Chlievany je od roku 2017 po rok 2020 (plán) 
nárast miezd o 62%. Spýtal sa, čo spôsobilo takýto nárast, kto je v jednotlivých rokoch 
vedený ako zamestnanec obce. Starostka odpovedala, že nárast miezd je každým rokom 
upravovaný podľa zákona a podľa Štatistického úradu SR. V týchto mzdách boli zahrnuté aj 
mzdy zamestnancov zamestnaných cez projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Ďalej pána Molnára zaujímalo, či plánuje obecný úrad v roku 2020 z dôvodu zhoršenej 
situácie COVID 19 vykonať úspory v mzdových nákladov na zamestnancov obecného úradu, 
na čo starostka odpovedala, že jej plat starostky je základný stanovený podľa zákona, nemá ho 
navýšený o odmeny. K tomu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, že znížiť výšku platu 
starostky pri základnej tarife je možné len znížením jej pracovného úväzku.  
Ďalšia otázka pána Molnára bola, že nakoľko pri prácach na rekonštrukcii kabín dochádza 
k zmene a rozšírení stavby, je na predmetnú stavbu vypracovaný projekt? Na to starostka 
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odpovedala, že samozrejme, projekt je vypracovaný na strechu a aj na nadstavbu s prípravou 
priestorov pre krízovú situáciu občana. Potom sa spýtal, v akom štádiu rozpracovania sa 
nachádza Územný plán obce Veľké Chlievany a aký je predpokladaný termín jeho ukončenia? 
Starostka odpovedala, že asi do dvoch rokov od schváleného návrhu sa spracovávajú 
pripomienky od občanov. Potom bude stretnutie s občanmi po zapracovaní pripomienok. 
Ďalej pokračoval pán Molnár, že nakoľko pri prácach na rekonštrukcii domu smútku 
dochádza k zmene a rozšíreniu stavby, je na predmetnú stavbu vypracovaný projekt? Na to 
starostka odpovedala, že projekt na rekonštrukciu domu smútku je vypracovaný. Pán Molnár 
sa pýtal aj v akom štádiu rozpracovania sa nachádza projekt vodo-zádržných opatrení? 
Starostka mu odpovedala, že projekt je v riešení. Pracuje sa na výškopise kde bude 
Vodozádržné opatrenie a to pred budovou obecného úradu a vedľa kultúrneho domu 
v záhrade RD č. 117. Potom pokračoval, nakoľko obecné vozidlo Škoda Fabia Combi je 
dlhodobo mimo prevádzku a sú na ňom vykonávané minimálne jazdy, či obec neuvažuje 
o vyradení z evidencie? Na čo starostka odpovedala, že Škoda FABIA sa využíva, preváža sa 
na nej materiál, ktorý sa nezmestí do starostkinho súkromného auta. Na otázku ohľadom 
oplotenia pánom L. Škorvagom kvôli  psom starostka odpovedala, že obec mu poslala 
upozornenie na vybudovanie oplotenia pred jeho rodinným domom do konca roka 2020.  
Opätovne pán Molnár už po niekoľký krát vyzval Obec Veľké Chlievany aby na webovú 
stránku obce zverejňovala kompletnú dokumentáciu, bez chýbajúcich príloh, pomenúvala 
jednotlivé zložky zrozumiteľne a vecne. Starostka odpovedala, že označenie dokumentu PDF, 
ktorý príde z okresného alebo krajského úradu sa nepremenovávava. Čo je uvedené v 
minulosti na webovom sídle sa neprepisuje.  
Ďalej pán Molnár prítomných oboznámil vyhlásením vlastníka pozemku Ing. Daniela 
Molnára - svojho brata – nakoľko plánovaný chodník cez pozemok k.ú. Veľké Chlievany č.p. 
375/9 nebude realizovaný, vlastník pozemku Ing. Daniel Molnár sa z tohto dôvodu rozhodol 
svoju parcelu definívne uzavrieť. Dlhodobo neriešený stav prechodu cez dané územie zo 
strany obecného úradu nebude už akceptovať a uplatní si svoje vlastnícke práva. 
Potom vystúpil pán Miloš Kováčik st. o prezentácií obce na SLOVAK REGIÓNE, že sú tam 
neaktuálne údaje, ako aj, že čo je na úradnej tabuli obce pred obecným úradom a napr. vo 
Verejných vyhláškach na webovom sídle obce, malo by byť aj na elektronickej Úradnej tabuli 
webového sídla. Podľa neho v tom nie je systém. A v archíve webového sídla má byť to, čo 
bolo zvesené.  Starostka odpovedala, že to čo zvesila, presunula do koša.  Ak však v 
budúcnosti niečo zvesí, tak to uloží do archívu. K čomu sa pridal aj pán Miloš Kováčik ml., 
že by mala byť nová stránka.  Na čo poslanci odpovedali, že už je nová a je na 5 rokov. Ďalej 
pán Miloš Kováčik st. poukázal na Verejnú vyhlášku - Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín 
ako odvolacieho orgánu o zrušení a vrátení na nové prejednanie Rozhodnutia o umiestnení 
stavby "Rodinný dom" navrhovateľov Mgr. Mareka Šúňa a Ing. Ivany Šúňovej z  dôvodu 15 a 
viac pochybení. Na to starostka odpovedala, že sa celá spisová agenda po vrátení z Trenčína 
doručí na Spoločný stavebný úrad do Bánoviec nad Bebravou na prepracovanie, ale že 
občania mali možnosť si na Slovenskom pozemkovom fonde podať žiadosť o odkúpenie 
dotknutých pozemkov. Do diskusie  sa zapojil pán Marián Halás, že je potrebné opraviť jamy 
na Trasidlách, prierezy na ceste pri kultúrnom dome, na čo starostka odpovedala, že podala 
projekt na opravu miestnych komunikácií na Ministerstvo financií SR. Potom sa pýtal, či sa 
začalo riešiť zapísanie krížov do pamätihodnosti obce, na čo starostka odpovedal, že zatiaľ 
nie, ale určite s poslancami budú na zápise do pamätihodnosti pracovať. Ďalej pán Miloš 
Kováčik ml. sa pýtal na nového zamestnanca na obci. Starostka odpovedala, že bola 
vyhlásená ponuka na voľné pracovné miesto  remeselníka a vybraný záujemca bude 
zamestnaný od septembra na plný pracovný úväzok. Ďalej sa pýtal, či sa nevyhotovujú 
nahrávky zasadnutí a či je možné vyhotovovať aj vizuálne záznamy pre tých, ktorí sa nemôžu 
zasadnutia zúčastniť. Starostka odpovedala, že sa záznamy nevyhotovujú, na čo pani 




