


Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 Projektom Vodozádržné opatrenie v obci Veľké 
Chlievany MŽP SR Operačný program Kvalita životného prostredia kód výzvy OPKZP
PO2-SC211-2020-62 so spoluúčasťou obce 5 %. Starostka obce prítomných oboznámila 
s tým, že celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 82.546,79 €, pričom maximálne 
celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce z celkových oprávnených výdavkov bude 
5 % čo znamená 4.127,34 €. Potom dal predseda NK Mária Kližan hlasovať, kto je za 
schválenie zabezpečenia maximálneho celkového spolufinancovania zo strany obce projektu 
Vodozádžné opatrenie v obci Veľké Chlievany, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
v sume 4.127,34 € z celkových oprávnených výdavkov. 
Uznesenie č. 3/5/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

• schvaľuje zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu
Vodozádžné opatrenie v obci Veľké Chlievany, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-
2020-62 obcou v sume 4.127,34 € čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených
výdavkov 82.546,79 €.

Diskusiu v bode číslo 6 otvorila starostka obce informáciou, že v tomto roku je 
745. výročie 1. písomnej zmienky o obci. Z tohto dôvodu podala projekt na Trenčiansky 
samosprávny kraj (ďalej len TSK) so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK v sume 
1.500,00 €. TSK priznal obci dotáciu v sume 1.400,00 €. Potom poďakovala poslankyni Mgr. 
Márií Gunišovej a pani M. Ch. za pomoc pri príprave MDD a poslancom za pomoc pri 
zabezpečení Dňa matiek. Ďalej informovala o tom, že obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 
2021. Túto súťaž už raz obec absolvovala a to v roku 2015. Národná hodnotiaca komisia príde 
na prezentáciu obce v piatok 04.06.2021. V tomto ročníku naplánovala starostka prehliadku 
obecného úradu, kultúrneho domu, múzea, kostola, vyhne s presunom do športového areálu, 
kde bude v kabínach na poschodí pripravené občerstvenie od sponzora One:two catering s.r.o. 
Akciu budú sprevádzať mladí heligonkári z obce- Jakub Jakal a Sebastian Kitta. 
Poslankyňa Mgr. Mária Gunišová pripomenula, že v tomto roku bude aj 120. výročie 
narodenia Cyrila Mariána Guniša - osobnosti Veľkých Chlievan, ktorý sa narodil v budove 
budúceho múzea.
Starostka obce v diskusii ďalej informovala, že obec opätovne odoslala stanovisko na 
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie k Plánu rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, aby realizáciu kanalizácie vo Veľkých Chlievanoch 
zmenili z výhľadového obdobia do najbližšieho realizačného obdobia.
Pani O. B.  pripomenula starostke obce nevyčistený kanál za ich domom, na čo odpovedala, že 
má prísľub od predsedu družstva PD BEBRAVA na jeho vyčistenie.
Potom sa o slovo prihlásil p. J. F. a požiadal starostku obce o vysvetlenie projektu 
Vodozádržné opatrenie v obci Veľké Chlievany. Na to mu starostka odpovedala, že sa jedná
o vsakovaciu plochu s dažďovou záhradou, ktorá nesmie ústiť do potoka. Keď bude teplo,
zachytená voda sa bude postupne vyparovať. Jedno vodozádržné opatrenie bude pred
budovou obecného úradu a druhé na záhrade pri rodinnom dome súp. č. 117. Pán Molnár sa
k tomu vyjadril, že nakoľko sa mení klíma, vodozádržné opatrenia majú splniť tú podmienku,
aby voda neodtekala tokmi veľmi rýchlo, ale aby bola zachytávaná v prírode, aby sa klíma
nemenila, pretože tým, že sa budujú priemyselné parky a betónové plochy, tak sa tým mení
klíma. Vodozádržné opatrenia majú pôsobiť hlavne tak, aby sa voda zadržala v teréne.
Neplnia však protipovodňovú funkciu alebo len v desatinách percenta. Je to drahý špás pre
našu obec, ktorý nebude mať žiadny efekt. Sú to podľa neho zbytočne vyhodené peniaze
a nemá tento projekt opodstatnenie.






