
  

Návrh uznesení z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                 
Obce Veľké Chlievany zo dňa 08. marca 2022 

 
 
Uznesenie č. 1/3/1/2022 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. 2/4/1/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 08.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2022 

        
Uznesenie č. 3/5/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Mgr. Máriu Gunišovú za prísediacu Okresného súdu Bánovce nad 
Bebravou pre obdobie rokov 2022 – 2025    

  
Uznesenie č. 4/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 21/09/054/84 uzatvorenú dňa 26.11.2021 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 č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na jedno pracovné 
miesto na obdobie 9 kalendárnych mesiacov 
 

Uznesenie č. 5/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z131 
uzatvorenú dňa 15.12.2021 s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra, 
Hraničná 12, 815 26 Bratislava na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia budovy 
na Múzeum Veľké Chlievany SO-01Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody, 
maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 17.687,91 € 
 

Uznesenie č. 6/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č. 1/2021/000236 zo dňa 21.12.2021 uzatvorenú s Dobrovoľným 
hasičským zborom Veľké Chlievany na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume   
1 300,00 € 
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Uznesenie č. 7/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Licenčnú zmluvu uzatvorenú s autorom TENDERnet s.r.o., M. R. 
Štefánika 836/33,  010 01 Žilina na licenciu na použitie software TENDERnet 
umiestneného na webovej stránke: www.tendernet.sk na obdobie 1 roka za odmenu 
165,- EUR bez DPH 
 

Uznesenie č. 8/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dodatok č. 1 zo dňa 08.03.2022 k Zmluve o vytvorení webového sídla 
a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05.03.2020 na doplnenie modulu 
prepojenia „Systému CRZ“  za ročný prevádzkový poplatok 50,- EUR bez DPH 

 
Uznesenie č. 9/7/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v objeme 100,- EUR z rozpočtu obce 
a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej 
s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine na Transparentný účet s názvom 
ZMOS_POMOC_UKRJINE, ktorého číslo je: SK25 0900 0000 0051 8801 0894 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Michal Kováčik                               Mgr. Mária Gunišová                                   Patrik Urban                       
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