Uznesenie č. 14/7/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
• schvaľuje úhradu poplatku firme TextilEco, a.s., Tolského 5, 811 06 Bratislava za
každú jednu umiestnenú zbernú nádobu v obci na zber použitého šatstva, textilu
a obuvi na základe realizovaných vývozov obce v sume 50,- € ročne k 30.11.
kalendárneho roka
Následne starostka obce informovala o dvoch prijatých cenových ponukách na opravu
výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Veľké Chlievany. Ponuka od firmy COLAS
Slovakia, a.s. je na sumu 80.675,90 €. Druhú ponuku poslala firma PD - CESTY s.r.o. na
opravu miestnych komunikácií v sume 11.304,- € a na cestu k družstvu v sume 6.480,- €.
Opravy chcú realizovať metódou penetrácie a teplou obalovnou zmesou so zapečateným
spojom. Opravu cesty k družstvu navrhla starostka realizovať v spolupráci s družstvom PD BEBRAVA. Predseda NK dal poslancom hlasovať, kto je za realizáciu opráv výtlkov
miestnych komunikácií v obci okrem cesty k družstvu firmou PD - CESTY s.r.o. podľa
cenovej ponuky v sume 11.304,- €. Za schválenie tejto realizácie hlasovali všetci traja
prítomní poslanci OZ.
Uznesenie č. 15/7/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
• schvaľuje realizáciu opráv výtlkov miestnych komunikácií v obci firmou PD CESTY s.r.o. podľa cenovej ponuky v sume 11.304,- €
V bode číslo 8 starostka obce otvorila diskusiu správou o súťaží Dedina roka 2021, do
ktorej sa obec Veľké Chlievany zapojila. Súťažilo sa o finančnú výhru a zapojilo sa do tejto
súťaže 21 obcí. Národná hodnotiaca komisia navštívila našu obec 04.06.2021 a pre jej členov
bola pripravená prehliadka múzea, kostola, domu smútku, cintorína, chovu pštrosov chovateľa
Radovana Košíka, zrealizovaných projektov v obci a prezentácia na ihrisku v kabínach
s pohostením a ukončením. O bcou znela Veľkochlievanská hymna z obecného rozhlasu.
Atmosféru spríjemňovali malí heligonkári z obce xxxxxxxxx Kitta a xxxxx Jaka!. Do tejto
súťaže sa obec zapojila aj v roku 2015. O slovo sa prihlásil pán xxxxxx Halás, ktorý bol
zúčastnený ako zástupca Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké
Chlievany a uviedol, že bol dobrý ohlas od národnej hodnotiacej komisie ako bola obec dobre
pripravená. Páčila sa im aj návšteva u pani Ľxxxxxx Gxxxxxxxx. č. d. , u ktorej mohli
vidieť pôvodnú architektúru domu aj pôvodnú hospodársku budovu.
Potom sa o slovo prihlásil pán xxxxx Molnár a informoval sa na rekonštrukciu domu smútku,
ktorá sa uskutočnila na základe zmluvy s firmou TRIA RD s.r.o. a na to, že v projekte bolo
zahrnuté otlčenie vonkajších šľachtených omietok v sume 700,- €, čo však nebolo
zrealizované a či mala stavba stavebný dozor. Starostka obce odpovedala, že stavebný dozor
bol. Vonkajšie šľachtené omietky neboli otlčené, boli však realizované iné práce naviac, čo je
zapísané v stavebnom denníku. V prípade záujmu je možné nahliadnuť do stavebného
denníka. Ďalej sa pýtal na kompostovisko na cintoríne, ktoré by podľa jeho názoru na takom
pietnom mieste nemalo byť. Starostka odpovedala, že tam bude zriadený kompostér, ktorý
chce dať spraviť z paliet. Poslankyňa Mgr. Mária Gunišová podotkla, že tento kompostér bude
praktický aj pre ľudí, ktorí čistia svoje hroby. Na otázku pána Molnára, či je zastavená stavba
IBV KO BIDA a či je rozhodnutie o tom zverejnené ako aj uložené pokuty, starostka
odpovedala, že stavba bola zastavená a rozhodnutie bolo zverejnené, nakoľko bolo
doručované verejnou vyhláškou. Rozhodnutia o uložených pokutách neboli doručované
verejnou vyhláškou a z toho dôvodu neboli ani zverejňované. Potom sa informoval na kanál
vedľa družstva, na čo starostka odpovedala, že družstvo PD BEBRAVA sľúbilo vyčistiť a
prehÍbiť tento kanál na svoje vlastné náklady. Na jeho ďalšiu otázku ohľadne pamätihodnosti
obce mu starostka odpovedala, že po dohode s pánom farárom tieto pamiatky
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pomenujú a potom ich dá zapísať. Potom sa pýtal, pod akou položkou bola zaúčtovaná
zaplatená pokuta, na čo hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. odpovedala, že
bola účtovaná pod príslušnou položkou ekonomickej klasifikácie. Na otázku, či pri
zverejňovaní faktúr môžu byť uvedené aj kusy, starostka odpovedala, že v tom nevidí žiadny
problém a počet kusov môže pri faktúrach uvádzať. Ďalej sa zaujímal, v akom stave
spracovania je Územný plán obce. Starostka odpovedala, že sa na tom stále pracuje, bude
rokovanie s občanmi a na spracovanie máme podľa zmluvy termín 2,5 roka od zadania.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. podotkla, že každá zmena sa robí dlhý
čas. Potom sa pán Jozef Molnár pýtal, v akom stave je konanie o umiestnení rodinného domu
xxx. M. Š., na čo starostka odpovedala, že bolo konanie prerušené a stavebníkom bola
doručená výzva na doplnenie podkladov, na základe čoho si stavebníci požiadali
o predÍženie lehoty na doplnenie podkladov. Na to, akú pracovnú náplň má pracovník na obci
a ako často sú mu zadávané pracovné úlohy odpovedala, že jeho pracovnou náplňou je správa
múzea a starostlivosť o verejné priestranstva. Ona mu osobne zadá pracovné úlohy a on si ich
vie sám podľa potreby zadeliť. Či sa dá urýchliť zverejňovanie zápisníc odpovedala, že po
vyhotovení zápisnice zapisovateľkou a jej podpísaní overovateľmi zápisnicu bezodkladne
zverejní. Prečo nie sú mená v zápisniciach zverejňované odpovedala, že dodržiavanie
nariadenia GDPR v obci zastrešuje firma, ktorá odporučila mená v zápisniciach nezverejňovať
a to aj napriek tomu, že občania podpíšu na prezenčnej listine súhlas a zasadnutia sa konajú
ako verejné. Na otázku plánov na investovanie starostka pánovi Molnárovi odpovedala, že
obec plánuje investovať do rozšírenia kultúrneho domu prístavbou na strane schodov a na
otázku, či obec neplánuje kúpiť dom č. 108 pred kultúrnym domom odpovedala, že záujem bol,
ale cena 43.000 € a azbestová strecha na tomto dome bola pre obec absolútne nevyhovujúca.
Pán xxxxx Kxxxxxx st. sa informoval na kríž, ktorý sa nachádzal na hlavnej ulici pri rodinnom
dome súp. č. 27. Starostka mu odpovedala, že kríž sa nachádza u pána Gxxxx., ktorý ho
opravuje. Nakoľko sa neoplatí opravovať hradu, Axxxxx Fxxxxx vyrobí nový kríž. Potom sa
pýtal na zverejňovanie na webovej stránke obce, prečo sa z Úradnej tabule dokumenty
nepreklápajú do jednotlivých položiek a prečo v položke V oľby nie je nič. Starostka
prisľúbila, že sa na položku Voľby pozrie a čo sa týka preklápania do jednotlivých položiek,
dodávateľská firma na tom pracuje.
Na koniec diskusie ešte poďakovala všetkým za pomoc pri organizovaní Dňa otcov.
Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Mgr. Máriou Gunišovou
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a tretie zasadnutie obecného
zastupiteľstva v roku 2021 ukončila.
Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 1 O a uznesenia z tretieho zasadnutia OZ v roku 2021
prílohu č. 11 tejto zápisnice.

tarostka obce
Bc. Zuzana Flórová

�
Jana Kotvasová
Patrik Urban
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