
 

Návrh uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                        
Obce Veľké Chlievany zo dňa 22. novembra 2022 

 
Uznesenie č. 1/1.3/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k výsledkom volieb do orgánov samosprávy a 
k zloženiu sľubu novozvolenej starostky a k zloženie sľubu novozvolených poslancov 

A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvolenej starostky. 

B)      k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená starostka obce Bc. Zuzana Flórová zložila zákonom predpísaný sľub 
starostky obce, 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Pavel Guniš, Beáta Jakalová, Michal Kovačik, 
Jana Kováčiková a PhDr. Eulália Pomikalová zložili zákonom predpísaný sľub poslancov  
obecného zastupiteľstva. 

_____________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 2/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k programu ustanovujúceho zasadnutia 
 schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 

___________________________________________________________________________ 
 

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

A) volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Michal Kovačik, členovia Jana 
Kováčiková a PhDr. Eulália Pomikalová                           

B) 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. 4/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k volebnej komisii 
A) volí volebnú komisiu v zložení predseda Pavel Guniš, členovia Jana Kováčiková a 

PhDr. Eulália Pomikalová                            
B) ukladá volebnej komisii dohliadnuť na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného        

hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb 
 

Uznesenie č. 5/3/2022                                                                                  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k mandátovej komisie 

A) volí mandátovú komisiu v zložení predseda Beáta Jakalová, členovia Pavel Guniš a 
Michal Kováčik  

B) ukladá mandátovej komisii 
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, 
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na 

základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva  
 _________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 6/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k Správe mandátovej komisie 
 berie na vedomie Správu mandátovej komisie 

_______________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 7/5/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k menovaniu zástupcu starostky                                                

 berie na vedomie menovanie zástupcu starostky poslanca Michala Kovačika 

__________________________________________________________________________ 
      

Uznesenie č. 8/6/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k zriadeniu komisií 

A) berie na vedomie stálu Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
starostu   
a) volí za predsedu komisie Michala Kovačika a za členov komisie Pavla Guniša, 

PhDr. Euláliu Pomikalovú, Janu Kováčikovú a Beátu Jakalovú. 
B) schvaľuje  Komisiu pre verejný poriadok               

b)   volí za predsedu komisie Pavla Guniša a za členov Janu Kovačikovú a PhDr.    
       Euláliu Pomikalovú.    

C) schvaľuje Komisiu pre kultúru, vzdelávanie a šport                                                      
c)    volí za predsedu komisie Beátu Jakalovú a za členov Ľubicu Flórovú, Ľubomíru  

                         Gunišovú, Janu Kováčikovú a Michala Kovačika 
__________________________________________________________________________ 
     

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

 určuje plat starostke obce Bc. Zuzane Flórovej zvýšený o 10 % podľa § 4 ods (2) 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov  

 
 

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

 schvaľuje starostke obce Veľké Chlievany Bc. Zuzane Flórovej preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v počte 15 dni 

___________________________________________________________________________ 
 

 Uznesenie č. 11/8/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

a) ukladá zorganizovať Tvorivé vianočné dielne v kultúrnom dome vo Veľkých 
Chlievanoch dňa 26. novembra 2022 od 14:00 hod. do 19:00 hod. 

b) ukladá zorganizovať Mikuláša 2022 sprievodom po obci dňa 4. decembra 2022  
 
 
 
   
 
 
Michal Kováčik                           Jana Kováčiková                            PhDr. Eulália Pomikalová 
 


