
Uznesenia z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva                                      
Obce Veľké Chlievany zo dňa 10. marca 2023 

 
Uznesenie č. 1/3/1/2023 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 volí  návrhovú komisiu v zložení:  
      Predsedkyňa Beáta Jakalová a členky Jana Kováčikovú, PhDr. Eulália Pomikalova. 
                                                                                                          
 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. 2/4/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2023  

  
Uznesenie č. 3/5/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

A. vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany a určuje deň 
ich konania na 26. apríl 2023 
 

B. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany musí zaslať poštou 
alebo odovzdať osobne svoju písomnú prihlášku najneskôr do 12.04.2023 do 12.00 
hod. do podateľne Obecného úradu vo Veľkých Chlievanoch v zalepenej obálke 
označenej textom „Voľba hlavného kontrolóra obce – Neotvárať“  
Náležitosti písomnej prihlášky: 
• osobné údaje kandidáta - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 
kontaktné údaje (telefón a e-mail) 
Prílohy k prihláške: 

• profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,  
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) 
zákona   č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
• písomnú informáciu o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo 
vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  
• písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom 
konania voľby hlavného kontrolóra obce 
 

C. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce:  
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie vítané,  
• prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy, ekonomiky alebo práva,  



• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových pravidiel 
verejnej správy, zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších 
prislúchajúcich právnych predpisov,  
• občianska a morálna bezúhonnosť,  
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 

D. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:                                                
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce, týmto dňom je 01.05.2023. Starostka obce s právoplatne zvoleným 
hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu. Výkon funkcie hlavného 
kontrolóra obce trvá šesť rokov. 
 

E. Plat hlavného kontrolóra:    
            Plat hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c ods. 1 písm. b) a ods. 2  zákona č. 369/1990     
             Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

F. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch stanovilo rozsah pracovného úväzku 
hlavného kontrolóra Obce Veľké Chlievany na 5,33 % pracovného úväzku, t. j. 2 hodiny 
týždenne. 

 
G. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním. 
 
Uznesenie č. 4/6/1/2023  

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje v zmysle § 9a ods. (9) písm. 
c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A 
NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY Čl. 5 Prenechávanie 
majetku obce do užívania a prenájmu (6) Pri prenechávaní majetku obce do nájmu je 
obec povinná postupovať v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu 
nehnuteľný majetok obce ornú pôdu s  výmerou 51 480 m²  na parcele registra EN č. 
465 na poľnohospodárske účely z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi 
SHR Ľubošovi Kráľovi, Biskupice č. 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 
34058591    

 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: 
Obci Veľké Chlievany do podateľne obce bola dňa 03.03.2023 doručená SHR Ľubošom 
Kráľom, Biskupice č. 38, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 34058591 žiadosť o nájom 
ornej pôdy s  výmerou 51 480 m²  na parcele registra EN č. 465 na poľnohospodárske účely     
s navrhnutou trhovou cenou 160 €/ ha t.j. 825 € ročný nájom (vrátane roka 2023) a spolupráca 
pri kultúrnych a verejnoprospešných aktivitách obce. V predchádzajúcich rokoch užívania              
z vlastných prostriedkov ornú pôdu nachádzajúcu sa v extraviláne mimo zastavaného územia 
v k. ú. Veľké Chlievany neustále skvalitňoval za účelom zvyšovania poľnohospodárskych 
výnosov pričom sa riadil zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Investoval do hnojív 
za účelom zvyšovania bonity tejto pôdy, podporoval kultúrne ako aj verejnoprospešné aktivity               
v obci, čím sa podieľal na zhodnocovaní obecného majetku. Prenájom pôdy je navrhnutý na 
obdobie do 31.12.2027. Po 15 dňovom zverejnení Zámer prenájmu nehnuteľného majetku 
Obce Veľké Chlievany ako prípad hodný osobitného zreteľa  Obecné zastupiteľstvo Veľkých 
Chlievan bude schvaľovať na zasadnutí dňa 26.04.2023. 
 



Uznesenie č. 5/7/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje projekty zamestnanosti obce Veľké Chlievany  
 
Uznesenie č. 6/8/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje podaný  projekt na Úrad vlády SR Priama podpora 2023 Revitalizácia 
zelene v Parku Juraja Palkoviča s mobiliárom 
 

Uznesenie č. 7/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje podaný  projekt na TSK 260. výročie Juraja Palkoviča 
 

Uznesenie č. 8/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje vypracovanie projektu na budovu č. 117 s využitím na voľno-časové 
aktivity 
 

Uznesenie č. 9/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje vypracovanie projektu na Infiltráciu dažďovej priekopy medzi RD  
č. 109 a 112 s podaním na MŽP SR EF POD 2023 
 

Uznesenie č. 10/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje zapojiť sa do projektu IDA (inteligentná domáca asistentka - sociálna 
služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci systému IDA Podpora AAL 
(aktívneho asistovaného života)v podmienkach TSK  
 

Uznesenie č. 11/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje vypracovanie a podanie projektu Rekonštrukcia chodníkov do MAS 
Bebrava 
 

Uznesenie č. 12/8/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje podanie projektov do nadácie COOP Jednota 
 
Uznesenie č. 13/9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Poistnú zmluvu na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas 
projektu uzatvorenú dňa 30.01.2023 s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna 
Insurance Group na obdobie od 01.02.2023 do 31.07.2023 na poistné v sume 10,00 € 

 
Uznesenie č. 14/9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 23/09/054/14 uzatvorenú dňa 30.01.2023 s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske 
o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Aktivácia znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona            



č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
v znení neskorších predpisov na obdobie od 01.02.2023 na 9 mesiacov. 

 
Uznesenie č. 15/9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 23/09/054/9 uzatvorenú dňa 27.01.2023 s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske na 
vykonávanie aktivácie za účelom získania a obnovy pracovných návykov v rámci 
národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – 
opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ“ podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona           
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
v znení neskorších predpisov na obdobie od 01.02.2023 do 30.06.2023 

 
Uznesenie č. 16/9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dodatok č. 1 k zo dňa 30.01.2023 k Dohode č. 23/09/054/9 zo dňa 
27.01.2023 uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. 
SNP 151/6, 958 01 Partizánske na vykonávanie aktivácie za účelom získania a obnovy 
pracovných návykov v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie – opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ“ podľa § 54 
ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Uznesenie č. 17/9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času       
č. OF-550/1697-36 uzatvorenú dňa 10.03.2023 s Mestom Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou na úhradu nákladov pre 5 detí na 
obdobie január až máj 2023 vo výške 150,- €. 

 
Uznesenie č. 18/10/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie 260. výročie narodenia Juraja Palkoviča, 100. výročie 
narodenie MVDr. Vojtecha Lisáka a  20. výročie úmrtia Mgr. Ferdinanda Guniša 
*27.04.1919 + 10.07.2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
         Bc. Zuzana Flórová 
             starostka obce 


