Obec Veľké Chlievany
956 55 Veľké Chlievany č. 80

Zápisnica z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08. marca 2022
v Obci Veľké Chlievany.
Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19 v kultúrnom dome dňa 08. marca 2022 so začiatkom o 16:45 hod.
zvolala starostka obce Bc. Zuzana Flórová ako prvé v roku 2022 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 traja poslanci podľa
prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Patrik
Urban a Michal Kováčik. Z dôvodu práceneschopnosti sa ospravedlnila Mária Flórová. Ďalej
sa ospravedlnil Mário Kližan a hlavná kontrolórka obce Ing. Máriu Hajšovú, PhD. Starostka
obce Bc. Zuzana Flórová na úvod privítala poslancov a ostatných prítomných. Podľa bodu
programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Patrika Urbana a Michala Kováčika.
Ďalej pokračovala 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 traja prítomní poslanci.
Uznesenie č. 1/3/1/2022 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, 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. 2/4/1/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 08.03.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Chlievanoch v roku 2022

Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo 5. bodom a to voľbou prísediaceho
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou pre obdobie rokov 2022 – 2025. Na základe žiadosti
Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou o návrh kandidátov na voľby prísediacich pre
Okresný súd Bánovce nad Bebravou doručenej obci dňa 05.01.2022 starostka navrhla za
kandidátku na prísediacu Mgr. Máriu Gunišovú, na základe čoho poslanci Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Chlievany listom zo dňa 14.01.2022 požiadali o vyjadrenie
k navrhovanej kandidátke predsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, ktorý sa listom
zo dňa 27.01.2022 vyjadril, že voči navrhovanému kandidátovi nemá výhrady. Vyžiadal si
rovnopis osvedčenia o zvolení do tejto funkcie s uvedením presného dátumu zvolenia. Na
základe toho dal predseda NK hlasovať: „Kto je za to, aby Mgr. Mária Gunišová bola zvolená
za prísediacu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou pre obdobie rokov 2022 – 2025“.
Všetci traja prítomní poslanci hlasovali za, nikto sa nezdržal, ani nikto nehlasoval proti. Mgr.
Mária Gunišová bola jednohlasne zvolená za prísediacu Okresného súdu Bánovce nad
Bebravou pre obdobie rokov 2022 – 2025. Osvedčenie o zvolení prísediaceho tvorí prílohu
č. 3 tejto zápisnice
Uznesenie č. 3/5/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Mgr. Máriu Gunišovú za prísediacu Okresného súdu Bánovce nad
Bebravou pre obdobie rokov 2022 – 2025
V bode č. 6 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ túto dohodu a zmluvy,
podpísané po piatom zasadnutí OZ konanom dňa 03. decembra 2021:
 Dohoda č. 21/09/054/84 uzatvorená dňa 26.11.2021 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 č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na jedno pracovné miesto na obdobie
9 kalendárnych mesiacov,
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z131 uzatvorená
dňa 15.12.2021 s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12,
815 26 Bratislava na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia budovy na Múzeum
Veľké Chlievany SO-01Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody, maximálna výška
nenávratného finančného príspevku: 17.687,91 €,
 Zmluva č. 1/2021/000236 zo dňa 21.12.2021 uzatvorená s Dobrovoľným hasičským
zborom Veľké Chlievany na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 1 300,00 €,
 Licenčná zmluva uzatvorená s autorom TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33,
010 01 Žilina na licenciu na použitie software TENDERnet umiestneného na webovej
stránke: www.tendernet.sk na obdobie 1 roka za odmenu 165,- EUR bez DPH,
 Dodatok č. 1 zo dňa 08.03.2022 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí
súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05.03.2020 na doplnenie modulu prepojenia
„Systému CRZ“ za ročný prevádzkový poplatok 50,- EUR bez DPH.
Prítomní poslanci uvedenú dohodu a zmluvy jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 4/6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Dohodu č. 21/09/054/84 uzatvorenú dňa 26.11.2021 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
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ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na jedno pracovné
miesto na obdobie 9 kalendárnych mesiacov
Uznesenie č. 5/6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z131
uzatvorenú dňa 15.12.2021 s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra,
Hraničná 12, 815 26 Bratislava na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia budovy
na Múzeum Veľké Chlievany SO-01Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody,
maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 17.687,91 €
Uznesenie č. 6/6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Zmluvu č. 1/2021/000236 zo dňa 21.12.2021 uzatvorenú s Dobrovoľným
hasičským zborom Veľké Chlievany na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume
1 300,00 €
Uznesenie č. 7/6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Licenčnú zmluvu uzatvorenú s autorom TENDERnet s.r.o., M. R.
Štefánika 836/33, 010 01 Žilina na licenciu na použitie software TENDERnet
umiestneného na webovej stránke: www.tendernet.sk na obdobie 1 roka za odmenu
165,- EUR bez DPH
Uznesenie č. 8/6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje Dodatok č. 1 zo dňa 08.03.2022 k Zmluve o vytvorení webového sídla
a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05.03.2020 na doplnenie modulu
prepojenia „Systému CRZ“ za ročný prevádzkový poplatok 50,- EUR bez DPH
V bode číslo 7 starostka obce otvorila diskusiu informáciou o pomoci pre Ukrajinu.
Materiálnej pomoci je dostatok. Kto by chcel pomôcť, môže materiálne prispieť do
centrálneho skladu v Bánovciach nad Bebravou. Pokyny a usmernenia dostáva obec od
Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru krízového riadenia. Potom informovala
o Transparentnom účte s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE, ktorý zriadilo Združenie
miest a obcí Slovenska na pomoc Ukrajine. Navrhla, aby poslanci na tento účet schválili
poskytnutie finančných prostriedkov v objeme 100,- EUR z rozpočtu obce a to na plnenie
úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového
konfliktu na Ukrajine. Potom dal predseda NK Michal Kováčik hlasovať, kto je za tento
návrh. Za poskytnutie finančných prostriedkov hlasovali všetci traja prítomní poslanci.
Uznesenie č. 9/7/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch
 schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v objeme 100,- EUR z rozpočtu obce
a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej
s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine na Transparentný účet s názvom
ZMOS_POMOC_UKRJINE, ktorého číslo je: SK25 0900 0000 0051 8801 0894
Poslankyňa Mária Gunišová informovala o výročnej členskej schôdzi DHZ Veľké Chlievany,
ktorá sa bude konať dňa 12.03.2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých
Chlievanoch. Po jej príspevku pripomenula starostka obce prítomným uskutočnené akcie –
Mikuláš a Betlehemské svetlo. Pán Fxxxx Kxxxxxxx poukázal na potrebu odstrániť konáre zo
záhrady pri rodinnom dome súp. č. 117, aby sa tam nezdržiavali potkany a nenosili tam
občania odpad zo záhrad. Spýtal sa aj na možnosť vyhadzovania papiera a kartónov, na čo mu
starostka obce odpovedala, že papier a kartóny je možné vyhodiť do kontajnera vedľa budovy
obecného úradu.
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Potom poslanci pokračovali v diskusii o kúpe nehnuteľnosti – budovy súp. č. 108 pred
kultúrnym domom. Starostka obce navrhla kúpiť túto nehnuteľnosť prostredníctvom úveru.
Pán Mxxxxx Kxxxxxx podporil obec v snahe o kúpu tejto nehnuteľnosti.
Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Michalom Kováčikom
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a prvé zasadnutie obecného
zastupiteľstva v roku 2022 ukončila.
Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 4 a uznesenia z prvého zasadnutia OZ v roku 2022
prílohu č. 5 tejto zápisnice.

Zapisovateľka:
Jana Kotvasová

Overovatelia:
Patrik Urban

Starostka obce
Bc. Zuzana Flórová

Michal Kováčik

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Osvedčenie o zvolení prísediaceho Okresného súdu Bánovce nad Bebravou Mgr. Márie Gunišovej
3. Návrh uznesení z prvého zasadnutia OZ v roku 2022
4. Uznesenia z prvého zasadnutia OZ v roku 2022
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