
  

Návrh uznesení zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva                               
Obce Veľké Chlievany zo dňa 24. septembra 2021 

 
  
Uznesenie č. 1/3/4/2021 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 prerokovávaným bodom programu obecného zastupiteľstva  
  uznesenia tak, aby zodpovedali skutočnosti a program rokovania obecného 
  zastupiteľstva bol naplnený 
 
Uznesenie č. 2/4/4/2021 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 24.09.2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2021 

 
Uznesenie č. 3/5/4/2021: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje podať projekt Vybudovanie zberného dvora v obci Veľké Chlievany 
vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie v sume    
35 650 € so spolufinancovaním 5 %  1 782,50 € do Podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na špecifikáciu činností podpory  na rok 2022 oblasť C: 
Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov do 
C3-Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných 
dvorov a centier opätovného používania  

  
Uznesenie č. 4/6/4/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Zmluvu č. 2021/0428 o poskytnutí dotácie vo výške 1 400,00 € na 
uskutočnenie projektu „745. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany“ 
uzatvorenú dňa 24.06.2021 s Trenčianskym samosprávnym krajom 
 

Uznesenie č. 5/6/4/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu č. 21/09/054/27 uzatvorenú dňa 27.07.2021 s Úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny Partizánske na poskytnutie príspevku na podporu 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu „Podpora 
zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu na trhu práce podľa § 54 
ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti na jedno pracovné miesto na obdobie 
6 kalendárnych mesiacov 

 
Uznesenie č. 6/6/4/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 26.08.2021 s TextilEco a.s., Tolského 
5, 811 06 Bratislava na odber odpadu podľa potreby, štandardne raz za mesiac za 
úhradu vo výške 50,00 € za jednu zbernú nádobu v obci a za kalendárny rok, ktorým 
sa mení Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorenej dňa 29.11.2012 
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Uznesenie č. 7/7/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany  
 
Uznesenie č. 8/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie list od pána Františka Kováčika č. d. 6 zo dňa 23.09.2021 –
Vyjadrenie 
 

Uznesenie č. 9/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Mária Hajšová, PhD.       
k listu od pána Františka Kováčika č. d. 6 zo dňa 23.09.2021 –Vyjadrenie 

 
Uznesenie č. 10/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
od Pôdohospodárskej platobnej agentúry v maximálnej výške 17 687,91 EUR na 
projekt: Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia 
strechy, vykurovania a vody 

 
 
 
 
 
JI                                                               
 
Mário Kližan                                                Mária Flórová                                              Patrik Urban                                
 
 


