
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  z  piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 11. decembra 2020  

v Obci Veľké Chlievany. 
 
 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané z dôvodu 
núdzového stavu pandémie COVID-19 v kultúrnom dome zvolala starostka obce na deň 11. 
decembra 2020 so začiatkom o 19.00 hod. ako piate v roku 2020 s návrhom programu 
uvedenom v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Vstup do sály kultúrneho domu bol povolený len v 
rúškach a pri vchode bola zabezpečená dezinfekcia na ruky. Za rokovacím stolom a                      
v rokovacej miestnosti kultúrneho domu sedeli poslanci aj zúčastnení s primeranými 
odstupmi od seba. Zúčastnili sa ho piati poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Michal Kováčik, Mária Flórová, Mário Kližan 
a Patrik Urban.  Starostka obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala hlavnú kontrolórku Ing. 
Máriu Hajšovú PhD., poslancov a ostatných prítomných. Podľa bodu programu č. 2 určila za 
zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice poslanca Michala 
Kováčika a poslankyňu Mgr. Máriu Gunišovú. 
  

Ďalej pokračovala starostka bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). 
Do návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mária Kližana a za členov Máriu Flórovú a 
Patrika Urbana. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v takomto 
zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/5/2020 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 
 
 
     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, vyzvala predsedu NK, aby dal hlasovať, kto je za tento návrh 
programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní  poslanci OZ. Program bol 
jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020   
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          Rokovanie pokračovalo bodom č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2021-2023 predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 
Mária Hajšová, PhD. Všetci piati prítomní poslanci vzali toto stanovisko na vedomie.  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2021-
2023 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
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 

 
 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 dal predseda NK Mario Kližan hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci piati prítomní 
poslanci hlasovali za neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce.  
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) 

 
      V 7. bode programu Návrh úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2020 obce Veľké Chlievany 
predložila  administratívna pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová návrh úpravy rozpočtu 
č. 3 na rok 2020 obce Veľké Chlievany, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce dňa 24.11.2020 a je prílohu č. 4 tejto zápisnice. Nakoľko poslanci žiadne 
námietky ani pripomienky nemali, dal predseda NK hlasovať za schválenie tohto návrhu. 
Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za jeho schválenie, nikto nehlasoval proti a nikto sa 
nezdržal hlasovania. Úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2020 obce Veľké Chlievany tvoria prílohou 
č. 5 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 5/7/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

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

 V bode č. 8 rokovacieho programu predložila starostka poslancom OZ na schválenie 
Návrh rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023, 
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 24.11.2020 a je 
prílohou č. 6 tejto zápisnice. Potom navrhla ďalšie úpravy tohto návrhu rozpočtu, a to znížiť 
položku Transfery občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu na roky 2021 – 
2023 o 1500,- € a túto sumu prerozdeliť po 750,- € na roky 2021 – 2023 na položky 
Všeobecný materiál a Všeobecné služby. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  Ing. Márie 
Hajšovej PhD. k návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2021-2023 uvedené 
v prílohe č. 3 tejto zápisnice bolo prerokované v bode č. 5. Potom dal predseda NK Mário 
Kližan hlasovať, kto je za schválenie predloženého návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na 
rok 2021 s úpravami ako ich navrhla starostka obce. Za schválenie hlasovali všetci piati 
prítomní poslanci. Rozpočet na ďalšie dva roky 2022 – 2023 i s navrhnutými úpravami vzali 
všetci piati prítomní poslanci OZ na vedomie. Schválený rozpočet na rok 2021 a viacročný 
rozpočet na roky 2022 - 2023 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
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  
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 V bode č. 9 poslanci prerokovali protest prokurátora číslo Pd 91/20/3301 – 9 zo dňa 
14.10.2020 proti Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) obce Veľké Chlievany č. 
1/2014 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Chlievany. Tento protest vzali 
všetci piati prítomní poslanci na vedomie. Na jeho podnet pristúpili k prerokovaniu návrhu  
VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany uvedeného v prílohe č. 
8 tejto zápisnice, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 
23.11.2020 a po konzultácií s prokurátorkou, ktorá podala obci Veľké Chlievany protest 
prokurátora opravený a predložený poslancom k nahliadnutiu pred rokovaním OZ. Opravený 
návrh VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 9 
tejto zápisnice. Potom predseda NK Mário Kližan dal hlasovať, kto je za tento opravený 
návrh VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany. Za jeho 
schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania.  Schválené VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany 
tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
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  

 
 V bode č. 10 prerokovali poslanci zvýšené náklady na zber, odvoz a uloženie odpadu 
a s tým súvisiaci predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké 
Chlievany. Týmto VZN sa mení sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady za osobu a kalendárny deň z 0,0411 € na 0,0685 €. Návrh VZN bol 
zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2020 a je priložený ako 
príloha č. 11 k tejto zápisnici. Potom predseda NK dal hlasovať, kto je za tento návrh VZN č. 
4/2020. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Proti nehlasoval nikto, ani 
sa nikto nezdržal hlasovania.  Schválené 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 poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké 
Chlievany tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.  
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 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké 
Chlievany 

 
     V  bode číslo 11 prerokovali poslanci žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Obce Veľké Chlievany v sume 1 300 €. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za 
schválenie tejto žiadosti. Za jej schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto 
nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
Veľké Chlievany je prílohou č. 13 tejto zápisnice. 
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 € 



4 
 

 ukladá uzatvoriť zmluvu s DHZ Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie pre DHZ 
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 

 
     V bode č. 12 nasledovalo opätovné prerokovanie Žiadosti o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce parc. č. 301 - záhrady prislúchajúcej k rodinnému domu súp.č. 117 vedľa 
kultúrneho domu podanú Filipom Kolembusom. Žiadosť tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.  
Starostka obce všetkým pripomenula, že tento pozemok má byť použitý na realizáciu projektu 
Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany. Žiadateľ Filip Kolembus, ktorý bol prítomní 
na rokovaní OZ, požiadal starostku obce o možnosť nahliadnuť do projektov Vodozádržného 
opatrenia, čo mu bolo umožnené. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je proti zámeru 
nakladania s majetkom obce (proti predaju) LV 186 parcela č. 301 záhrada o výmere 378 m² v 
k.ú. Veľké Chlievany.  Proti hlasovali štyria poslanci. Zdržal sa jeden poslanec. Za zámer 
nakladania s majetkom vo vlastníctve obce nehlasoval nikto.  
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 

 
 Ďalej starostka predložila Žiadosť o kúpu pozemku doručenej od žiadateľa Františka 
Kováčika, Veľké Chlievany č. 6 o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy od obce číslo parcely 
229 registra „E“ LV 297. Fotokópia vyššie uvedenej žiadosti tvorí prílohu č. 15 tejto 
zápisnice. K žiadosti žiadateľ doložil znalecký posudok č. 12/2020 na uvedenú parcelu 
v hodnote 14 200,00 €. Poslanci mapu tohto pozemku obdržali pred zasadnutím OZ.  Je to 
smerom na Pečeňany v strede medzi obcami Veľké Chlievany a Pečeňany. Z pohľadu 
starostky obce je to lukratívny pozemok, za ktorý má obec vyčlenenú náhradnú pôdu, ktorú 
obhospodaruje SHR Ľuboš Kráľ, ktorý platí za ňu  nájomné 360 € ročne a okrem toho 
sponzoruje v obci rôzne podujatia. Nájomná zmluva uzatvorená so SHR Ľubošom Kráľom 
bude končiť v r. 2022, vykoná sa opätovné použitie do nájmu osobitným zreteľom, pričom 
výška nájomného bude určite vyššia ako doposiaľ. Podľa starostky obce to nie je nadbytočný 
majetok. A keď táto pôda je lukratívna pre súkromníka, tak je aj pre obec. V budúcnosti môže 
byť v tejto lokalite výstavba, kde môže obec získať oveľa viac, alebo môže túto pôdu využiť 
pri vysporiadaní ihriska. 
Potom dal predseda NK hlasovať kto je za nakladanie s majetkom obce parcela č. 229 registra 
„E“ LV 297. Za nakladanie s majetkom obce hlasovali traja poslanci, proti hlasovali dvaja. 
Hlasovania sa nikto nezdržal.  
Starostka oznámila poslancom, že uznesenie o nakladaní s majetkom obce nepodpíše.      
K tomuto predaju sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD., ktorá 
poslancom vysvetlila následný postup nakladania s majetkom obce pri odpredaji a odporučila 
verejnú súťaž. Je predpoklad, že priamy predaj bude napadnutý, mohol by byť len v tom 
prípade, ak by to bolo prospešné občanovi vo verejnom záujme. Zúčastniť sa priameho 
predaja nemôžu blízky príbuzní poslancov a ani starostka. 
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   

Toto uznesenie starostka nepodpísala. 
      
     Bodom č. 13 programu rokovania obecného zastupiteľstva bol Plán práce na rok 2021, 
ktorý predložila starostka obce poslancom na pripomienkovanie. Pracovné úlohy v pláne 
práce a upresnenie dátumov sa budú aktualizovať podľa Mimoriadnej situácie COVID - 19 na 
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Slovensku. Potom pristúpili poslanci k hlasovaniu za schválenie Plánu práce na rok 2021 
uvedenom v prílohe č. 16 tejto zápisnice. Predseda návrhovej komisie dal hlasovať, kto je za 
jeho schválenie. Za schválenie Plánu práce na rok 2021 hlasovali všetci piati prítomní 
poslanci.  
Uznesenie č. 12/13/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2021 
Ďalej predložila hlavná kontrolórka Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2021 a prítomných s ním oboznámila. Po oboznámení sa s týmto 
plánom dal predseda NK poslancom hlasovať, kto je za schválenie plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní 
poslanci. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 je 
prílohou č. 17 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 13/13/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
   
 V bode č. 14 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto 
zmluvy a dohody  podpísané po štvrtom zasadnutí OZ konanom dňa 14.10.2020: 

- Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných 
bezodplatne uzatvorená dňa 19.10.2020 s poskytovateľom Národná agentúra pre 
sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava, 

- Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená 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, 

- Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-042/2020 uzatvorená 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, 

- Zmluva o návratnej finančnej výpomoci uzatvorená s veriteľom Ministerstvo financií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava dňa 28.10.2020 na sumu 6 160 € 

- Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich 
obyvateľov uzatvorená 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 €, 

- Zmluva o výpožičke uzatvorená 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, 

- 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, 

- Dohoda č. 20/09/012/25 uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi na aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie 

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 
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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 

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 
 

     Bodom číslo 15 otvorila starostka obce diskusiu. Na úvod diskusie predložila projektovú 
dokumentáciu s rozpočtom a návrh realizácie projektu na Rekonštrukciu budovy na Múzeum 
Veľké Chlievany z Programu rozvoja vidieka (ďalej len PRV) 2014-2020 Výzva /7.5/2 MAS 
Bebrava SO-02. Rekonštrukcia budovy so spolufinancovaním obce 5 %, rozpočet na stavebné 
práce a materiál je na sumu 19 534,99 €  (vnútorná omietka tenkovrstvá, vonkajšia omietka, 
prevetrávaná podlaha, podlahy z dlaždíc, podlahy drevené, obklad keramický, nátery 
stolárskych výrobkov, maľby vnútorné, elektroinštalácia). Výška maximálneho celkového 
financovania zo strany PRV  je 95 %.  
Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za realizovanie projektu Rekonštrukcia budovy na 
Múzeum Veľké Chlievany. Traja poslanci hlasovali za realizovanie projektu, dvaja hlasovali 
proti. Nikto sa hlasovania nezdržal.   
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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 % 
 

Ďalej starostka obce informovala o rozpočte projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké 
Chlievany v sume 76 265,95 €. Spoluúčasť obce bude 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 € 
 
Potom starostka obce informovala o úmrtí občana Ľubomíra Ráca, o ktorého sa starali v 
zariadení Občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, kde aj zomrel. 
Trvalý pobyt mal v obci Veľké Chlievany. Pohreb zabezpečí obec, nakoľko nemal ani 
manželku ani deti a ani nikoho z rodiny, kto by zabezpečil jeho pohreb. Obec sa bude 
spolupodieľať na pohrebných nákladoch so spomínaným občianskym združením. Firma 
TEDOS s.r.o. zabezpečí výkop hrobu s uložením za 150 €. Pohreb sa uskutoční 15.12.2020. 
Uznesenie č. 24/15/5/2020                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   
 ukladá zabezpečiť pohreb občana Ľubomíra Ráca  
 
Ďalej v diskusii pokračovala starostka obce poďakovaním všetkým, ktorý sa podieľali na 
realizácií Mikuláša v obci pre deti. Tento rok bude zabezpečené Betlehemské svetlo na Štedrý 
deň podľa mimoriadnej situácie buď vedľa betlehema na námestí, alebo vo dverách na 
prízemí obecného úradu, ak bude dovezené do Bánoviec nad Bebravou. Betlehemské svetlo 
zabezpečí rodina Ľubomíra Gerbela.  
 
Pán Kováčik Miloš ml. sa opýtal na zverejnenú faktúru za september 2020 v sume 150 €, na 
čo starostka obce odpovedala, že sa jednalo o faktúru za licenciu na využívanie softvéru 
TENDERnet na verejné obstarávanie. Ďalej sa dožadoval vysvetlenia, prečo v zápisnici z 
predchádzajúceho štvrtého zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2020 nebol uvedený odchod pána 
poslanca Mária Kližana z rokovania počas diskusie po výmene názorov s pánom Jozefom 
Molnárom. Poslanci aj hlavná kontrolórka obce sa k tomu vyjadrili, že odchod pána poslanca 
Mária Kližana počas diskusie minulého zasadnutia OZ nemal vplyv na obsah zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a žiadne uznesenia sa už neschvaľovali. Pani poslankyňa Mgr. Mária 
Gunišová pripomenula, že nikto nežiadal, aby to bolo uvedené v zápisnici. Potom sa 
k predchádzajúcemu štvrtému zasadnutiu OZ vrátila aj starostka obce a uviedla, že na tomto 
zasadnutí v rámci diskusie pán Jozef Molnár spochybnil správnosť rozhodnutia podpísaného 
starostkou, ktoré bolo zverejnené verejnou vyhláškou. Starostka podpísané rozhodnutie 
skonzultovala na spoločnom stavebnom úrade s pánom Ing. Patrikom Eliášom, ktorý jej 
vysvetlil, že rozhodnutie bolo správne, o čom bol informovaný aj pán Jozef Molnár.  
 
 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Máriom Kližanom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť, piate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2020 ukončila a zapriala všetkým veselé Vianočné sviatky. 
 
 
 




