
Obec Veľké Chlievany
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 24. septembra 2021 

v Obci Veľké Chlievany.  

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID-19 v kultúrnom dome dňa 24. septembra 2021 so začiatkom o 18:15 hod. 
zvolala starostka obce Bc. Zuzana Flórová ako štvrté v roku 2021 s návrhom programu 
uvedenom v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Vo vstupe do budovy bola zabezpečená dezinfekcia 
na ruky a odstupy za rokovacím stolom. Rokovania sa zúčastnili všetci piati poslanci podľa 
prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mária Flórová, Mgr. Mária 
Gunišová,  Patrik Urban, Mário Kližan, Michal Kováčik. Starostka obce Bc. Zuzana Flórová 
na úvod privítala hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Hajšovú, PhD., poslancov a ostatných 
prítomných. Podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za 
overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Máriu Gunišovú  a Michala Kováčika.  

Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mária Kližana a za členov Máriu Flórovú 
a Patrika Urbana. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci traja prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/4/2021 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:
Predseda Mário Kližan, členovia Mária Flórová a Patrik Urban

 ukladá návrhovej komisii:
sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva,
predkladať k prerokovávaným bodom programu obecného zastupiteľstva
uznesenia tak, aby zodpovedali skutočnosti a program rokovania obecného
zastupiteľstva bol naplnený

 V bode č. 4 predložila starostka obce program tak, ako bol uvedený na pozvánke 
v prílohe č. 1 a vyzvala k podaniu návrhov alebo pripomienok k uvedenému programu.  
Nakoľko žiadne návrhy ani pripomienky neboli, vyzval predseda NK poslancov hlasovať za 
tento návrh programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci traja prítomní poslanci OZ. 
Program bol jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/4/2021 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 24.09.2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Chlievanoch v roku 2021
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     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 -  Podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu 
na špecifikáciu činností podpory  na rok 2022 oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva 
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov do C3-Zavedenie a zlepšovanie triedeného 
zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania. Starostka 
prítomných informovala o výzve z Environmentálneho fondu na vybudovanie zberných 
dvorov so spolufinancovaním 5%. Navrhla, aby sa obec zapojila do tejto výzvy podaním 
projektu na zberný dvor vo Veľkých Chlievanoch vrátane priestoru na prípravu na opätovné 
použitie a opätovné použitie. Potom dal predseda NK Mário Kližan hlasovať, kto je za tento 
návrh. Za podanie projektu hlasovali všetci piati prítomný poslanci. 
Uznesenie č. 3/5/4/2021: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje podať projekt Vybudovanie zberného dvora v obci Veľké Chlievany 
vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie v sume    
35 650 € so spolufinancovaním 5 %  1 782,50 € do Podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na špecifikáciu činností podpory  na rok 2022 oblasť C: 
Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov do 
C3-Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných 
dvorov a centier opätovného používania  

  
     V bode č. 6 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  tieto zmluvy,  dohody  
a doplnky k zmluvám podpísaným po treťom zasadnutí OZ konanom dňa 25. júna 2021: 

- Zmluva č. 2021/0428 o poskytnutí dotácie vo výške 1 400,00 € na uskutočnenie 
projektu „745. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany“ uzatvorená 
dňa 24.06.2021 s Trenčianskym samosprávnym krajom, 

- Dohoda č. 21/09/054/27 uzatvorená dňa 27.07.2021 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 o službách zamestnanosti na jedno pracovné miesto na obdobie 6 
kalendárnych mesiacov,   

- Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 26.08.2021 s TextilEco a.s., Tolského 5, 811 06 
Bratislava na odber odpadu podľa potreby, štandardne raz za mesiac za úhradu vo 
výške 50,00 € za jednu zbernú nádobu v obci a za kalendárny rok, ktorým sa mení 
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorenej dňa 29.11.2012.   

Prítomní poslanci uvedenú zmluvu, dohodu a dodatok vzali na vedomie. 
 

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

 berie na vedomie Zmluvu č. 2021/0428 o poskytnutí dotácie vo výške 1 400,00 € na 
uskutočnenie projektu „745. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany“ 
uzatvorenú dňa 24.06.2021 s Trenčianskym samosprávnym krajom 

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

 berie na vedomie Dohodu č. 21/09/054/27 uzatvorenú dňa 27.07.2021 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 o službách zamestnanosti na jedno pracovné miesto na obdobie 
6 kalendárnych mesiacov 
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Uznesenie č. 6/6/4/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 26.08.2021 s TextilEco a.s., Tolského
5, 811 06 Bratislava na odber odpadu podľa potreby, štandardne raz za mesiac za
úhradu vo výške 50,00 € za jednu zbernú nádobu v obci a za kalendárny rok, ktorým
sa mení Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorenej dňa 29.11.2012

     V bode  číslo 7 Rôzne bol poslancom predložený Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 
obce Veľké Chlievany, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. S jeho navrhovanými zmenami 
ich oboznámila účtovníčka Jana Kotvasová. Nakoľko poslanci žiadne námietky ani 
pripomienky nemali, dal predseda NK hlasovať za schválenie tohto návrhu. Všetci piati 
prítomní poslanci hlasovali za jeho schválenie, nikto nehlasoval proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany tvoria prílohou č. 4 tejto 
zápisnice.  
Uznesenie č. 7/7/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany

     V bode číslo 8 starostka obce otvorila diskusiu doručeným listom od pána Františka 
Kováčika č. d. 6 zo dňa 23.09.2021- Vyjadrením, v ktorom reagoval na nevyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže starostkou obce na predaj pozemku parc. registra „E“ č. 229 – orná 
pôda o výmere 39566 m2 vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany v katastrálnom území Veľké 
Chlievany, o kúpu ktorej žiadal listom zo dňa 04.05.2021 doručeného dňa 12.05.2021 obci 
Veľké Chlievany. Poslanci boli o tomto liste informovaní. Túto vec starostka obce 
prerokovala aj s právničkou a nevidí dôvod, prečo by sa mala obec zbavovať majetku, ktorý 
nie je prebytočný. Stanovisko k tomu zaujala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, 
PhD. a uviedla, že verejnú obchodnú súťaž chystá a vyhlasuje starosta. Aj keď poslanci 
schvália predaj, starostka to nemusí podpísať. Pokiaľ sa všetci nedohodnú a to starostka obce 
aj poslanci, že tento pozemok je prebytočným majetkom, tak k úspešnému koncu predaja 
nikdy nedôjde. Tiež uviedla, že sa treba zbavovať iba takého majetku, ktorý je nepotrebný pre 
obec. Na to starostka obce odpovedala, že pozemok nie je nepotrebný. Je prenajatý 
samostatne hospodáriacemu roľníkovi Ľubošovi Kráľovi. Ten platí nájomné a sponzoruje 
obec. V súvislosti s pozemkom nemáme žiadne náklady. Nájomná zmluva končí p. Kráľovi 
v roku 2022. Potom sa mu zmluva predĺži, ak bude mať záujem osobitným zreteľom. 
Fotokópia listu zo dňa 23.09.2021 – Vyjadrenie je priložená ako prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 8/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie list od pána Františka Kováčika č. d. 6 zo dňa 23.09.2021 –
Vyjadrenie

Uznesenie č. 9/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Mária Hajšová, PhD.
k listu od pána Františka Kováčika č. d. 6 zo dňa 23.09.2021 –Vyjadrenie

Starostka obce pokračovala v diskusii a oboznámila prítomných s Rozhodnutím o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
v maximálnej výške 17 687,91 EUR na projekt: Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké 
Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody. Rekonštrukciu bude realizovať 
firma Juraj Graňačka - JUPEGRA. Uvedené rozhodnutie vzali poslanci na vedomie. 
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Uznesenie č. 10/8/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
od Pôdohospodárskej platobnej agentúry v maximálnej výške 17 687,91 EUR na
projekt: Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia
strechy, vykurovania a vody

Ďalej starostka obce informovala o súťaži Dedina roka 2021, do ktorej sa obec Veľké 
Chlievany zapojila. Súťažilo sa o finančnú výhru a zapojilo sa do tejto súťaže 28 obcí. 
Vyhodnotenie súťaže bolo na Dni kroja 1.9.2021 v Banskej Bystrici, kde sme reprezentovali 
našu obec v krojoch a zapojili sme sa aj do prezentácie celoslovenských krojov v sprievode 
Banskou Bystricou. Súťaž vyhrala obec Kláštor pod Znievom. Ďalej pokračovala 
informáciou, že 1.8.2021 bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity do 2.8.2021 do 12:00 
hod. a od 2.8.2021 do 2.9.2021 do 15:00 hod 2. stupeň povodňovej aktivity. Vyzdvihla pomoc 
DHZO Veľké Chlievany pri zásahu a aj odstraňovaní následkov povodne a víchrice nielen 
v našej obci, ale aj okolitých obciach, nakoľko boli vysielaní na výjazdy Okresným DHZ. 
Počas sledovania vodného toku  odstránili stromy z koryta potoka Inovec. Potom odovzdala 
slovo poslankyni Mgr. M. Gunišovej  predsedkyni DHZ Veľké Chlievany, pôsobiacej aj 
v povodňovej komisii. Tá informovala prítomných o tom, že prvý zásah členov DHZO Veľké 
Chlievany v čase vzniku mimoriadnej situácie bol na „Trasidlách“ a na cintoríne na 
odstraňovaní kalamity padnutých stromov. Potom ich už riadil Dispečing v Trenčíne, ktorý 
DHZO posielal na miesta potrebných zásahu - v Ruskovciach, vo Dvorci a iných. Pomáhali aj 
na zatopenej ceste smerom na Biskupice riadením premávky. Starostka ešte dodala, že na 
odstraňovaní následkov povodne a víchrice pracovali aj zamestnanci obce Miloš Kotlár 
a Marián Madaj. K tejto téme sa pridal aj p. Miloš Kováčik st. s tým, že najviac povodeň 
v obci zasiahla ulicu „Trasidlá“. Pripomienkoval, že na konci „Trasidiel“ na parcele vodnej 
plochy boli do pôvodného kanála osadené 40-tky rúry, ktoré v takýchto prípadoch nestíhajú 
odviesť vodu. Na to starostka obce odpovedala, že v prípade plného koryta potoka Inovec 
nepomôžu akékoľvek veľké rúry. Medzi tým sa na zasadnutie OZ dostavil p. Jozef Páleník 
vlastník pozemku na konci „Trasidiel“ a vysvetlil situáciu, že si kanalizačné rúry 40-tky 
v počte 120 kusov v celkovej sume 3.600,- € sám zakúpil na ochranu majetku a na vlastné 
náklady osadil  na svoj vlastný pozemok o čom p. Miloš Kováčik st. vedel, lebo mu s  tým 
pomáhal. Po svojom diskusnom príspevku p. Jozef Páleník zo zasadnutia OZ odišiel. 
Starostka prítomných ďalej informovala, že ohľadom protipovodňových opatrení bola porada 
so starostami organizovaná Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, kde pripomienkovala, 
aby sa dal vyčistiť vodný tok od Biskupíc po Rybany a aj hydromelioračné kanále v obciach. 
Ďalej sa p. Miloš Kováčik st. spýtal na postavenú garáž na kanály – vodnej ploche medzi p. 
Ivanom Gunišom č.d. 84 a p. Marekom Kovalčíkom č.d. 83, kto bude zodpovedný za 
prípadne poškodenie garáže, ak sa niečo stane. Starostka na to odpovedala, že p. Kovalčík si 
je danej situácie vedomý a ponesie si následky v prípade poškodenia garáže. P. Milan Urík sa 
spýtal na kanál za p. Flimelom, ktorý sa pri mreži zanáša trávou, na čo starostka obce 
odpovedala, že ho dáva pravidelne čistiť zamestnancovi obce, ktorý trávu z kanála vyhrabáva. 
Na jeho ďalšiu otázku ohľadom obecného rozhlasu, ktorý nie je pred nimi dostatočne hlasno 
počuť starostka odpovedala, že rozhlas je posilnený, ale preverí to v teréne. Zároveň 
pripomenula, že je telefónne číslo na rozhlas, ktoré zopakuje posledné hlásenie. 
V diskusii ďalej pokračoval p. Miloš Kováčik st. a opätovne sa pýtal na katastrálny zákres 
parcely č. 228/11 pri bytovke, na čo starostka obce odpovedala, že sa na to neviaže vlastnícke 
právo, čo už riešila na katastrálnom úrade s p. Ing. Švarcovou. P. Miloš Kováčik st. trvá na 
tom, aby sa tento zákres odstránil. Ďalej poukazoval na majiteľov bytov parkujúcich pri 
bytovke, ktorí prekážajú výjazdovým autám DHZO z ihriska. Poslanci Patrik Urban a Michal 
Kováčik, ktorý je aj členom DHZ na to odpovedali, že tadiaľ išli IVECOM či FIAT 
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DUCATOM a nikdy im tam autá nezavadzali. Potom sa p. Miloš Kováčik st. opätovne vrátil 
k internetovej stránke obce a sťažoval sa na zle ukladanie zvesených dokumentov. Na to 
reagovala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD., aby sa tieto otázky riešili na 
obecnom úrade.  
Ďalej sa do diskusie zapojil p. Filip Kolembus a spýtal sa na vodozádržné opatrenia v obci. 
Starostka obce odpovedala, že vodozádržné opatrenia sa zatiaľ nebudú realizovať. Pozemky 
ostávajú bez zámeru predaja napr. do budúcna to môže byť aj ako Dom sociálnych služieb. 
Do diskusie vstúpila p. Oľga Pokusová s otázkou na vysoké napätie, ktoré má byť 
vybudované vedľa budovy Slovenskej pošty. Starostka odpovedala, že robí všetko pre to, aby 
sa stavba realizovala zemou. V prípade bližších informácií bude p. O. Pokusovú informovať 
na obecnom úrade. 

     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Máriom Kližanom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2021 ukončila. 

     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 6 a uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2021 
prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

Zapisovateľka:       Starostka obce  
Jana Kotvasová    Bc. Zuzana Flórová    

Prílohy: 
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany
4. Úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany
5. Fotokópia listu - Vyjadrenie  od Františka Kováčika, Veľké Chlievany č. 6 zo dňa 23.09.2021
6. Návrh uznesení zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2021
7. Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2021




