
  

 
Návrh uznesení z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                

Obce Veľké Chlievany zo dňa 30. augusta 2022 
 

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

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predsedkyňa Mgr. Mária Gunišová, členovia Patrik Urban a Mária Flórová 

 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. 2/4/3/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 30.8.2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

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

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

 schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 30 150,21 €  
 
Uznesenie č. 4/6/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje návrh úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany 
 
Uznesenie č. 5/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 22/09/010/53 uzatvorenú dňa 28.07.2022 s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny 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 
01.01.2023 do 31.12.2023 
 

Uznesenie č. 6/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Príkaznú zmluvu zo dňa 24.6.2022 o propagácii MAS Bebrava na podujatí 
Deň detí a Deň otcov s otvorením leta na sumu 50 € 
 

Uznesenie č. 7/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dodatok č. 1 zo dňa 04.07.2022 k Zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 309070Z131 od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná 
agentúra, ktorým sa mení začiatok a koniec realizácie hlavných aktivít projektu 
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Uznesenie č. 8/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o dodaní tovarov na projekt „Wifi pre teba v obci Veľké 
Chlievany“ zo dňa 02.08.2022 uzatvorenú so zhotoviteľom EM Technologies s.r.o., 
Pečeňany 38 v cene 13.390,00 € 
 

Uznesenie č. 9/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Poistnú zmluvu na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas 
menších služieb zo dňa 30.06.2022 na sumu 3,25 € 

 
Uznesenie č. 10/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou 
odbornej praxe pre žiaka IV. C triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín 
v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022 
 

Uznesenie č. 11/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou 
odbornej praxe pre žiaka IV. D triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín 
v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022 
 

Uznesenie č. 12/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 
11.05.2022 uzatvorená a poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra, 
Bratislava na maximálnu výške príspevku 17 999,64€ - Rekonštrukcia budovy na 
múzeum, SO-02 – rekonštrukcia budovy 
 

Uznesenie č. 13/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č.: 8/1000187632 uzatvorenú s dodávateľom Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany dňa 30.08.2022 na 
dodávku vody z verejného vodovodu na odberné miesto Veľké Chlievany 132 - 
múzeum 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Mária Gunišová                                          Mária Flórová                                          Patrik Urban
    
 


