
  

Návrh uznesení z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                 
Obce Veľké Chlievany zo dňa 11. decembra 2020 

 
  
Uznesenie č. 1/3/5/2020 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predseda Mário Kližan,  členovia Mária Flórová a Patrik Urban 

 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. 2/4/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020   

 
Uznesenie č. 3/5/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2021-2023 

   
Uznesenie č. 4/6/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

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

 
Uznesenie č. 5/7/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2020 obce Veľké Chlievany  
                                     

Uznesenie č. 6/8/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021  
 berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023  

   
Uznesenie č. 7/9/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie protest prokurátora č. PD 91/20/3301 – 9 zo dňa 14.10.2020 proti  
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Chlievany č. 1/2014 o podmienkach 
držania psov na území obce Veľké Chlievany 

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov 
v obci Veľké Chlievany  

 
Uznesenie č. 8/10/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN   
č. 1/2013, v znení VZN č. 1/2015 a VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké 
Chlievany 

 
Uznesenie č. 9/11/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 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. 10/12/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 neschvaľuje zámer nakladania s majetkom obce vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany 
LV 186 parcela registra „C“ číslo 301 druh pozemku záhrada o výmere 378 m²  
v katastrálnom území Veľké Chlievany 

  
Uznesenie č. 11/12/5/2020   
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
 schvaľuje zámer nakladania s majetkom obce poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve 

Obce Veľké Chlievany LV č. 297 parcela registera „E“ číslo 229 druh pozemku orná pôda        
o výmere 39556 m² v katastrálnom území Veľké Chlievany   

      
Uznesenie č. 12/13/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2021 
 

Uznesenie č. 13/13/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
    
Uznesenie č. 14/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
poskytovaných bezodplatne uzatvorenú dňa 19.10.2020 s poskytovateľom Národná 
agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava 

 
Uznesenie č. 15/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú dňa 
12.11.2020 so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
na účastnícky program Go Biznis 20 eur a na telefón Xiami Redmi 9C blue 
 

Uznesenie č. 16/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-042/2020 uzatvorenú 
dňa 31.10.2020 s požičovateľom Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava na bezplatné užívanie hasičského automobilu IVECO s príslušenstvom do 
30.06.2022 
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Uznesenie č. 17/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenú s veriteľom 
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava dňa 28.10.2020 na sumu 
6 160 € 
 

Uznesenie č. 18/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určenú pre 
obce a ich obyvateľov uzatvorenú dňa 22.10.2020 so zhotoviteľom Alphabet group 
s.r.o., Obrancov mieru 13, 040 01 Košice za cenu vytvorenia diela 250 € s ročným 
prevádzkovým poplatkom vo výške 100 € 
 

Uznesenie č. 19/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o výpožičke uzatvorenú dňa 27.11.2020 s požičovateľom 
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava na koncové zariadenie a SIM 
kartu pre účely sčítania obyvateľov na dobu určitú do 15.04.2021 
 

Uznesenie č. 20/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvy o dodávke vody uzatvorené dňa 20.10.2020 s dodávateľom 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 
Nitra na dodávku vody z verejného vodovodu na obecný úrad, do kultúrneho domu, 
domu smútku, kabín a rodinného domu súp. č. 117 
 

Uznesenie č. 21/14/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu č. 20/09/012/25 uzatvorenú podľa § 12 zákona č. 417/2013 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi na aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie na 
obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 
Uznesenie č. 22/15/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 schvaľuje realizáciu projektu z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014-2020 Výzva 
/7.5/2 MAS Bebrava Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-02 
Rekonštrukcia budovy so spolufinancovaním obce 5 % 
 

Uznesenie č. 23/15/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   
 berie na vedomie rozpočet projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany        

v sume 76 265,95 € 
 
Uznesenie č. 24/15/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   
 ukladá zabezpečiť pohreb občana Ľubomíra Ráca  
 
 
 
 
Mário Kližan                                          Mária Flórová                                  Patrik Urban           


