
  

Návrh uznesení z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                 
Obce Veľké Chlievany zo dňa 03. decembra 2021 

 
  
Uznesenie č. 1/3/5/2021 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predseda Michal Kováčik,  členovia Mgr. Mária Gunišová 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 
 
Uznesenie č. 2/4/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

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

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

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2022-2024 

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

 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022  
 berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024  

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

 schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
(583/2004 Z.z. § 4 ods. 5) 

 
Uznesenie č. 6/7/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany  
              

Uznesenie č. 7/8/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Doplnok č. 1/2021 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Chlievany  

 
Uznesenie č. 8/9/5/2021 
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 € 

 ukladá uzatvoriť zmluvu s DHZ Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie pre DHZ 
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany 
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Uznesenie č. 9/10/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Darovaciu zmluvu uzatvorenú s darcom Petrom Kobidom, Dežerice 
č. 20 na peňažnú sumu 2.510,- € za účelom použitia darovanej sumy na kúpu 
pozemkov v katastrálnom území Veľké Chlievany: parc. registra „C“ č. 219/3 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 237 m² a parc. registra „C“ č. 219/4 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 92 m² v prospech Obce Veľké Chlievany. 

 
Uznesenie č. 10/11/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú s predávajúcim Slovenská pošta, Partizánska 
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Veľké 
Chlievany z pozemku parcela č. 219/1 novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 
219/3 o výmere 237 m² - zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 219/4  o výmere 92 m² 
- zastavaná plocha a nádvorie za kúpnu cenu 2.513,56 €. 

 
Uznesenie č. 11/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu č.  21/09/010/70 uzatvorenú dňa 20.10.2021 s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske 
podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi na výkon menších 
obecných služieb v rozsahu 32 hodín v dobe od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 

Uznesenie č. 12/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o o zriadení zberného miesta uzatvorenú dňa 01.12.2021 so 
spoločnosťou OZV Pneu, s.r.o., Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza na spätný 
zber pneumatík  
 

Uznesenie č. 13/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o prevode výpočtovej techniky uzatvorená s DataCentrom 
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) na HP ProBook 455 G2 
(notebook), HP ProDesk 6305 (počítač), HP ProDisplay P221 (monitor) a HP LaserJet 
M127fn (tlačiareň) 

 
Uznesenie č. 14/13/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2022 
 
 
 
 
 
 
Michal Kováčik                                   Mgr. Mária Gunišová                                  Patrik Urban           
 


