
  

Návrh uznesení z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                          
Obce Veľké Chlievany zo dňa 23. júna 2022 

 
  
Uznesenie č. 1/3/2/2022 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

• volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                               
Predseda Mário Kližan, členovia Mgr. Mária Gunišová a Michal Kováčik 

• 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. 2/4/2/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 23.6.2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

• schvaľuje zmenu programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2022 

 
Uznesenie č. 3/5/2/2022 
A 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie: 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečnému účtu obce Veľké 
Chlievany za rok 2021 

B 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Veľké Chlievany  a celoročné hospodárenie obce Veľké   
    Chlievany za rok 2021  bez výhrad 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok  
    2021 na tvorbu Rezervného fondu vo výške 27.963,99 EUR  

      3. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 25.530,00 EUR  
          (rekonštrukcia miestnych komunikácií: 6.480,00 EUR, rekonštrukcia múzea: 15.000,00  
          EUR,  výstavba chodníkov na cintoríne: 4.050,00 EUR) 
           
C 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany za rok 2021 
      
 
Uznesenie č. 4/6/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch 
    
Uznesenie č. 5/7/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkých Chlievanoch 

• Schvaľuje vyradenie a likvidáciu majetku podľa  Zápisu vyraďovacej komisie 
Obce Veľké Chlievany zo dňa 18.05.2022 
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Uznesenie č. 6/8/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch určuje 

1. V zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu       
     volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
     predpisov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch jeden  
     volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci do Obecného  
     zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch a starosta obce Veľké Chlievany 

2. v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
noviel, podľa počtu obyvateľov obce, počet poslancov Obecného zastupiteľstva  
Veľké Chlievany na volebné obdobie 2022 – 2026 na 5 poslancov, 

3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel 
rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľké Chlievany na funkčné obdobie 2022 – 
2026 v rozsahu na plný úväzok, t.j. úväzok 100% (1,0) 

      
Uznesenie č. 7/9/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022  
 
Uznesenie č. 8/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č. 
OF/775/5043-35/2022 uzatvorenú dňa 31.03.2022 s Mestom Bánovce nad Bebravou 
na úhradu nákladov pre 3 deti na obdobie január až máj 2022 vo výške 90,- € 
 

Uznesenie č. 9/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí služby na zber, odvoz a znehodnotenie biologicky 
rozložiteľných kuchynských odpadov z domácnosti uzatvorenú s EKORECYKLING 
Group, J. Kollára č. 272/59, Mošovce dňa 28.03.2022 na sumu 81,45 € mesačne 
 

Uznesenie č. 10/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu uzatvorenú dňa 30.03.2022 s RadioNET s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 6, 
957 01 Bánovce nad Bebravou na „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na 
verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany“ za cenu 13.396,80 € 
 

Uznesenie č. 11/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 45/II.Q/2022/07 zo dňa 26.04.2022 uzatvorenú 
s predávajúcim: LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská 
Bystrica (máj do parku) 
 

Uznesenie č. 12/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. 22240026 zo dňa 21.04.2022 
uzatvorenú s poskytovateľom Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava na 
poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.400,- € na projekt: Dažďová záhrada 
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Uznesenie č. 13/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Darovaciu zmluvu č. 1/2022 uzatvorenú dňa 26.04.2022 s darcom Petrom 
Kobidom, Dežerice 20 na darovanie peňažnej sumy vo výške 3.016,27 € určenej na 
nákup nehnuteľností: novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. 
Veľké Chlievany 
 

Uznesenie č. 14/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 20.04.2022 
uzatvorenú s predávajúcim: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 
Bystrica na novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. Veľké 
Chlievany za kúpnu cenu 3.016,27 € a na zriadenie vecného bremena za cenu 1,00 € 
na dobu neurčitú, oprávnený z vecného bremena vlastník parc. č. 219/1 a 219/2, k.ú. 
Veľké Chlievany 
 

Uznesenie č. 15/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o dielo 1/2022/000087 uzatvorenú dňa 27.04.2022 so 
zhotoviteľom Baustav SE s.r.o., Štefanov 3, na dielo „Rekonštrukcia budovy na 
múzeum Veľké Chlievany“ za cenu 39.264,45 € 
 

Uznesenie č. 16/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí peňažného daru č. Na-092-2022 zo dňa 11.05.2022 
uzatvorenú s darcom Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 
Bratislava na poskytnutie peňažného daru vo výške 15.000,- € na realizáciu projektu 
„Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou“ 
 

Uznesenie č. 17/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• berie na vedomie Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087 zo dňa 31.05.2022 
uzatvorenej na zhotovenie diela „Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké 
Chlievany“, doručené od zhotoviteľa Baustav SE s.r.o, Štefanov 3 

 
 
 
      
 
 
 
 
Mário Kližan                               Mgr. Mária Gunišová                                   Michal Kováčik 


