
Obec Veľké Chlievany
956 55   Veľké Chlievany č. 80

Zápisnica  z  piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 03. decembra 2021  

v Obci Veľké Chlievany. 

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané z dôvodu pandémie 
COVID-19 v kultúrnom dome zvolala starostka obce na deň 03. decembra 2021 so začiatkom 
o 18.15 hod. ako piate v roku 2021 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto
zápisnice. Vstup do sály kultúrneho domu bol povolený len v respirátoroch a pri vchode bola
zabezpečená dezinfekcia na ruky. Za rokovacím stolom a v rokovacej miestnosti kultúrneho
domu sedeli poslanci aj zúčastnení s primeranými odstupmi od seba. Zúčastnili sa ho piati
poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária
Gunišová, Michal Kováčik, Mária Flórová, Mário Kližan a Patrik Urban.  Starostka obce Bc.
Zuzana Flórová na úvod privítala hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Hajšovú PhD., poslancov
a ostatných prítomných. Podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu
Kotvasovú a za overovateľov zápisnice poslanca Mária Kližana a poslankyňu Máriu Flórovú.

Ďalej pokračovala starostka bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). 
Do návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Michala Kováčika a za členov Mgr. Máriu 
Gunišovú a Patrika Urbana. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia 
pracovala v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/5/2021 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

     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, vyzvala predsedu NK, aby dal hlasovať, kto je za tento návrh 
programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní  poslanci OZ. Program bol 
jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Chlievanoch v roku 2021
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          Rokovanie pokračovalo bodom č. 5. - Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2022-2024, ktoré predložila hlavná kontrolórka obce 
Ing. Mária Hajšová, PhD. Všetci piati prítomní poslanci vzali toto stanovisko na vedomie. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2022-
2024 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 3/5/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Veľké Chlievany na roky 2022-2024

     V bode č. 6 rokovacieho programu predložila starostka poslancom OZ na schválenie 
Návrh rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2024, 
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 12.11.2021 a je 
prílohou č. 4 tejto zápisnice. Zostavený a predložený je bez programovej štruktúry (583/2004 
Z.z. § 4 ods. 5). Potom navrhla úpravy tohto rozpočtu, s ktorými prítomných oboznámila
účtovníčka obce Jana Kotvasová a to v bežných príjmoch zvýšiť položku Výnos dane
z príjmov poukázaný územnej samosprávy v stĺpci Očakávaná skutočnosť 2021 na sumu
115.143,63 €, ďalej upraviť v bežných výdavkoch položky Tarifný plat, Energie, Interiérové
vybavenie, Palivá ako zdroj energie, Palivo, mazivá a oleje, Propagácia, reklama a inzercia,
Transfery jednotlivci a Transfery na dávku v hmotnej núdzi tak, ako sú uvedené v prílohe č. 5
tejto zápisnice. Rozpočet Očakávanej skutočnosti 2021 bude navýšený v bežných príjmoch
o sumu 4.654,63 € a v bežných výdavkoch tiež o sumu 4.654,63 €. Návrh rozpočtu na roky
2022 až 2024 starostka nenavýšila, len navrhla presuny určitých súm vo vyššie spomínaných
položkách. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  Ing. Márie Hajšovej PhD. k návrhu rozpočtu
obce Veľké Chlievany na roky 2022-2024 uvedené v prílohe č. 3 tejto zápisnice bolo
prerokované v bode č. 5. Potom dal predseda NK Michal Kováčik hlasovať, kto je za
schválenie predloženého návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2022 bez
programovej štruktúry a s úpravami ako ich navrhla starostka obce. Za schválenie hlasovali
všetci piati prítomní poslanci. Rozpočet na ďalšie dva roky 2023 – 2024 s navrhnutými
úpravami vzali všetci piati prítomní poslanci OZ na vedomie. Schválený rozpočet na rok 2022
a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2024 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/6/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch

 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022
 berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024

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

 schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
(583/2004 Z.z. § 4 ods. 5)

V 7. bode programu Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2021
predložila  administratívna pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová návrh úpravy rozpočtu 
č. 2 na rok 2021 obce Veľké Chlievany, ktorý bol poslancom zaslaný k nahliadnutiu a po 
zakomponovaní ich pripomienok predložený na schválenie tak, ako je uvedený v prílohe č. 7 
tejto zápisnice. Nakoľko poslanci žiadne ďalšie 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. 2 rozpočtu 
na rok 2021 obce Veľké Chlievany tvoria prílohou č. 8 tejto zápisnice.  
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Uznesenie č. 6/7/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2021 obce Veľké Chlievany

V bode č. 8 poslanci prerokovali Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Veľké Chlievany. Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej 
tabuli obce dňa 16.11.2021 a je priložený ako príloha č. 9 k tejto zápisnici. V tomto návrhu sa 
v IV. časti, v článku 15 – Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové 
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) v bode č. 6 – Pneumatiky 
vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom tak, ako je to uvedené v tomto návrhu. Hlavná 
kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová PhD odporučila prijať namiesto VZN č. 1/2021 Doplnok 
č. 1/2021 k VZN č. 1/2016. Potom predseda NK dal hlasovať, kto je za tento návrh Doplnku 
č. 1/2021. Za jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Proti nehlasoval nikto, 
ani sa nikto nezdržal hlasovania. Schválený Doplnok č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 1/2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 7/8/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Doplnok č. 1/2021 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Chlievany

     V  bode číslo 9 prerokovali poslanci žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Obce Veľké Chlievany v sume 1 300 €. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za 
schválenie tejto žiadosti. Za jej schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Nikto 
nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
Veľké Chlievany je prílohou č. 11 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 8/9/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje žiadosť DHZ Veľké Chlievany o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany v sume 1 300 €

 ukladá uzatvoriť zmluvu s DHZ Veľké Chlievany o poskytnutí dotácie pre DHZ
Veľké Chlievany z rozpočtu Obce Veľké Chlievany

     V bode č. 10 nasledovalo prerokovanie Darovacej zmluvy k obstaraniu nehnuteľnosti  
pozemok reg. C KN parc. č. 219/3 o výmere 237 m² a parc. č. 219/4 o výmere 92 m² za sumu 
2.513,56 €. Na základe tejto darovacej zmluvy Darca Peter Kobida, Dežerice 20 daruje Obci 
Veľké Chlievany peňažnú sumu 2.510,- € za účelom použitia darovanej sumy na kúpu 
pozemkov parc. registra „C“ č. 219/3 o výmere 237 m² a parc. registra „C“ č. 219/4 o výmere 
92 m², ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica za budovou pošty. 
Pozemky kúpou prejdú do vlastníctva obce, aby obec v prípade potreby do budúcnosti nebola 
viazaná na súkromné osoby. Na týchto pozemkoch bude vybudované vysoké napätie, odkiaľ 
bude ťahané elektrické vedenie zemou k výstavbe rodinných domov „IBV KOBIDA Veľké 
Chlievany“. Pán Jozef Molnár sa opýtal, prečo sa obec zaťažuje kúpou tohto pozemku. 
Starostka obce na to odpovedala, že to bola podmienka Slovenskej pošty, a.s., že pozemky 
predajú len obci a toto vysoké napätie v prípade potreby rozšírenia elektrického vedenia 
poslúži aj pre iné stavby a v prípade poruchy aj pre existujúce stavby v obci. Potom sa
p. Jozef Molnár opýtal, akú výhodu to má pre obec. Na jeho otázku odpovedala hlavná
kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. a uviedla, že obec je povinná zabezpečovať rozvoj
obce a plánovaná kúpa pozemkov na výstavbu vysokého napätia je v súlade so zákonom.
Poslanec Michal Kováčik informoval o tom, že sa poslanci stretli s pánom Kráľom zo
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Západoslovenskej energetiky, ktorý ich oboznámil s tým, že trafostanica bude 
predimenzovaná s možnosťou zapojenia ďalších viac ako 100 domov. Bude v majetku 
Západoslovenskej energetiky a pozemok v majetku obce. Pán Jozef Pokus sa opýtal, prečo 
nebude elektrické vedenie vedené z trafostanice od cintorína z Dvorca. Starostka na to 
odpovedala, že by to muselo ísť ponad rodinné domy vzduchom, takto pôjde zemou. 
Uznesenie č. 9/10/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Darovaciu zmluvu uzatvorenú s darcom Petrom Kobidom, Dežerice
č. 20 na peňažnú sumu 2.510,- € za účelom použitia darovanej sumy na kúpu
pozemkov v katastrálnom území Veľké Chlievany: parc. registra „C“ č. 219/3 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 237 m² a parc. registra „C“ č. 219/4 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 92 m² v prospech Obce Veľké Chlievany.

     V bode č. 11 rokovacieho programu predložila starostka poslancom OZ na schválenie 
Kúpnu zmluvu na obstaranie nehnuteľností v katastrálnom území Veľké Chlievany kúpou      
z pozemku parcela č. 219/1 novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 o výmere 237 
m² - zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 219/4  o výmere 92 m² - zastavaná plocha 
a nádvorie vo vlastníctve predávajúceho Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 
Banská Bystrica. Na základe tejto zmluvy predávajúci predá kupujúcemu Obci Veľké 
Chlievany vyššie uvedené pozemky za kúpnu cenu 2.513,56 € a predávajúci podá návrh na 
vklad vlastníckeho práva kupujúceho k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností po 
zaplatení celej kúpnej ceny vo výške 2.513,56 €. Potom dal predseda NK Michal Kováčik 
hlasovať, kto je za schválenie tejto zmluvy. Za jej schválenie hlasovali štyria prítomní 
poslanci – Mária Flórová, Mgr. Mária Gunišová, Mário Kližan a Michal Kováčik. Jeden 
hlasoval proti – Patrik Urban. Nikto sa nezdržal hlasovania.  
Uznesenie č. 10/11/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú s predávajúcim Slovenská pošta, Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Veľké
Chlievany z pozemku parcela č. 219/1 novovytvorené pozemky reg. C KN parc.
č. 219/3 o výmere 237 m² - zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 219/4  o výmere 92
m² - zastavaná plocha a nádvorie za kúpnu cenu 2.513,56 €.

Po hlasovaní v tomto bode sa pán Jozef Molnár podľa § 5 ods (2) písm. f) zákona č. 211/2000             
o slobodnom prístupe  k informáciám dožadoval zverejnenia mien o hlasovaní poslancov
v zápisnici. Starostka oprávnenosť jeho požiadavky preverí.

     V bode č. 12 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ na vedomie tieto zmluvy
a dohody  podpísané po štvrtom zasadnutí OZ konanom dňa 24.09.2021: 

- Dohoda č.  21/09/010/70 uzatvorená dňa 20.10.2021 s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 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 01.01.2022 do 31.12.2022,

- Zmluva o o zriadení zberného miesta uzatvorená dňa 01.12.2021 so spoločnosťou
OZV Pneu, s.r.o., Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza na spätný zber
pneumatík,

- Zmluva o prevode výpočtovej techniky uzatvorená s DataCentrom elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska (DEUS) na HP ProBook 455 G2 (notebook), HP
ProDesk 6305 (počítač), HP ProDisplay P221 (monitor) a HP LaserJet M127fn
(tlačiareň).

Prítomní poslanci uvedenú dohodu a zmluvy vzali na vedomie. 
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Uznesenie č. 11/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Dohodu č.  21/09/010/70 uzatvorenú dňa 20.10.2021 s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 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 01.01.2022 do 31.12.2022 

Uznesenie č. 12/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o o zriadení zberného miesta uzatvorenú dňa 01.12.2021 so 
spoločnosťou OZV Pneu, s.r.o., Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza na spätný 
zber pneumatík  

Uznesenie č. 13/12/5/2021                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Zmluvu o prevode výpočtovej techniky uzatvorená s DataCentrom 
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) na HP ProBook 455 G2 
(notebook), HP ProDesk 6305 (počítač), HP ProDisplay P221 (monitor) a HP LaserJet 
M127fn (tlačiareň) 

 
 
      Bodom č. 13 programu rokovania obecného zastupiteľstva bol Plán práce na rok 2022, 
ktorý predložila starostka obce poslancom na pripomienkovanie. Pracovné úlohy v pláne 
práce a upresnenie dátumov sa budú aktualizovať podľa aktuálnej situácie COVID - 19 na 
Slovensku. Potom pristúpili poslanci k hlasovaniu za schválenie Plánu práce na rok 2022 
uvedenom v prílohe č. 12 tejto zápisnice. Predseda návrhovej komisie dal hlasovať, kto je za 
jeho schválenie. Za schválenie Plánu práce na rok 2022 hlasovali všetci piati prítomní 
poslanci.  
Uznesenie č. 14/13/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2022 
 
 
    Bodom číslo 14 otvorila starostka obce diskusiu. V diskusii vystúpil p. Jozef Molnár 
a spýtal sa, či bola podpísaná zmluva s firmou Juraja  Graňačku - JUPEGRA na 
Rekonštrukciu budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, 
vykurovania a vody. Starostka obce mu odpovedala, že zmluva bola podpísaná, ale                        
p. Graňačka od zmluvy odstúpil. Potom sa spýtal na rozpočet, či obec šetrí financie, či došlo            
k úspore a či bola nejaká miera reflexie na súčasnú covidovú dobu. Na jeho otázku 
odpovedala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD., že všetko bude zverejnené v  
Záverečnom účte obce za rok 2021, ktorý bude vyhotovený niekedy v mesiacoch apríl až jún 
nasledujúceho roka. Starostka obce k tomu dodala, že keby od roku 2011 odkedy je starostkou 
obce s podporou poslancov nehľadala všetky zdroje, odkiaľ by obec mohla mať financie, tak 
by obec toľko financií na účtoch nemala. Všetky dotácie boli v prospech obce. Potom sa                
p. Molnár spýtal na faktúry za školenia obsluhy motorovou pílou. Starostka odpovedala, že 
bolo zaplatené školenie na obsluhu motorovej píly a na práce vo výškach zamestnancovi obce 
Mariánovi Madajovi a školenie na obsluhu motorovej píly zamestnancovi Milošovi Kotlárovi, 
ktorý dal výpoveď, ale školenie využil na odstránenie následkov povodne a veternej kalamity 
zo dňa 01.08.2021. Potom sa spýtal na prekrývanie mien v zápisnici a uviedol, že si praje byť 
vo zverejnenej zápisnici menovaný. Starostka odpovedala, že postupuje podľa pokynov firmy 
osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá spravuje pre obec dodržiavanie zákona GDPR. Uviedla, že 
prekrývanie a uverejňovanie mien vo zverejňovanej zápisnici obec prediskutuje s poverenou 
osobou firmy osobnyudaj.sk, s.r.o. Na otázku zimnej údržby chodníkov starostka odpovedala, 
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že posyp bude vykonávať p. Strempek, odhŕňanie snehu z ciest p. Stanislav Cagáň                        
a odhŕňanie snehu z chodníkov a na cintoríne p. Radovan Kotvas na štvorkolke. Obec má aj 
snežný pluh, nie je však praktický keď je sneh mokrý a upcháva ho. A na zimnú údržbu máme 
aj dvoch pracovníkov na obci. Na otázku vynaložených 2.000 € za projekt na vodozádržné 
opatrenia v obci, ktoré sa nakoniec nebudú realizovať odpovedala, že projekt môže byť 
niekedy v budúcnosti využitý. Ďalej p. Molnár poukázal na 110 %-tné navýšenie poplatku za 
odvoz odpadu od roku 2019 až po rok 2021 a na výber firmy zabezpečujúcej odvoz odpadu          
z obce. Starostka obce odpovedala, že pán Hunka vedel o ukončení zmluvy 1/2 roka dopredu 
a mohol sa prednostne zaujímať o výberové konanie, ale nemal záujem. A pri pravidlách 
firmy pána Hunku, by občania museli nosiť separovaný odpad vedľa obecného úradu, čo by 
viedlo k zníženiu separovania odpadu v obci a v minulosti malo za následok množeniu 
potkanov. Informovala aj o tom, že si dala spraviť nezávislý audit na odpad a podľa tohto 
auditu má obec aj tak nižší poplatok za odvoz odpadu ako by mala mať. Ďalej sa pýtal na 
rekonštrukciu domu smútku a na to, že boli prevedené iné práce ako boli uvedené v projekte. 
Starostka odpovedala, že sa použil projekt z roku 2016, ktorý bol vyhotovený na čerpanie EÚ 
dotácie. Niektoré práce sa nepreviedli a podľa potreby sa vykonali iné práce, lebo bola 
použitá len časť z projektu. Pri rekonštrukcii bol stavebný dozor. V stavebnom denníku je 
uvedené, ktoré práce boli urobené navyše a od ktorých sa upustilo. A stavba bola odovzdaná 
bez závad. Na otázku nekonania vo veci pamätihodnosti obce starostka odpovedala, že je 
potrebné ich pomenovať, určiť, z ktorého roku pochádzajú, na ktorej parcele sa nachádzajú. 
Všetko sa to bude musieť uviesť do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude musieť byť 
15 dní zverejnené pred schvaľovaním obecným zastupiteľstvom. Na otázku, aký výsledok 
mala porada so starostami na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, kde starostka navrhla 
vyčistiť vodný tok od Biskupíc do Rybian ako aj hydromeliorizačný kanál oboznámila 
starostka obce prítomných so Zápisnicou povodňovej obhliadky Okresného úradu odb. 
životného prostredia Bánovce nad Bebravou zo dňa 19.11.2021. Potom sa spýtal na faktúru za 
mesiac máj 2021 na sumu 316,- € za prevzdušnenie futbalového ihriska. Starostka 
odpovedala, že prevzdušnenie bolo vykonané v rámci plánovanej  revitalizácie ihriska. Ďalej 
chcel vedieť, či môže hlavná kontrolórka obce preveriť čerpanie výdavkov na všeobecný 
materiál a všeobecné služby za posledné dva roky. Hlavná kontrolórka obce odpovedala, že 
má malý pracovný úväzok, ale preverí to za rok 2020. Obsah kontrolnej činnosti si stanovuje 
samostatne, ale poslanci obecného zastupiteľstva jej môžu dať uznesením námet na kontrolnú 
činnosť. Starostka pánovi Molnárovi odpovedala, že obec robí každý rok audit účtovnej 
závierky. Ďalej sa pýtal na vianočný stromček za 440,- €, či je umelý alebo živý. Starostka 
odpovedala, že je živý a je zasadený na námestí obce. Na otázku mosta medzi Dvorcom                  
a Veľkými Chlievanmi, ktorý môže v prípade povodní spôsobovať problém, odpovedala, že 
patrí Obci Dvorec. Či oznamy pre starostku sa už nebudú nachádzať na webovom sídle obce, 
odpovedala, že budú, ale tie, ktoré sa už vyriešili boli stiahnuté. 
Potom sa do diskusie zapojil p. Miloš Kováčik st, ktorý sa opýtal, prečo sú kompostéry na 
cintoríne umiestnené pri hrobových miestach. Pokladá to za nedôstojné a navrhol ich 
posunúť. Starostka s tým súhlasila a kompostéry dá posunúť na iné miesto. Potom sa spýtal na 
septik pri dome smútku, či je tam sociálne zariadenie a kde sa bude nachádzať kľúč od neho. 
Starostka odpovedala, že je za domom smútku vybudované WC, vodu je však potrebné použiť 
v zimnom období z bandasky a kľúč od neho sa bude odovzdávať v prípade pohrebu na 
obecnom úrade. V rámci bohoslužieb zvažuje vydávať ho na podpis. Mal výhrady k opravenej 
futbalovej bráne po kalamite na ihrisku. Poslanec Michal Kováčik prisľúbil, že bránu pôjde                  
v nasledujúci deň na ihrisko skontrolovať. Ohľadom otázky p. Oľgy Pokusovej ako to bude                
s dodržaním vzdialenosti vedenia elektrickej energie z plánovanej trafostanice k rodinným 
domom od hranice jej pozemku, starostka informovala, že budú dodržané požadované  
normy.  Potom informovala o plánovaných akciách  Mikuláš na voze v prípade dobrého 
počasia, v prípade dažďa na aute, Betlehémske svetlo podľa pandemickej situácie, pracuje sa 






