
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 23. júna 2022 

v Obci Veľké Chlievany.  
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané dňa 23. júna 2022 
v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 15:45 hod. zvolala starostka obce Bc. Zuzana 
Flórová ako druhé v roku 2022  s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 
Rokovania sa zúčastnili štyria poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Mária Flórová, Michal Kováčik a Mário Kližan. 
Poslanec Patrik Urban a hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová sa ospravedlnili. 
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 poslankyne Mgr. Máriu Gunišovú a Máriu Flórovú.  
  

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 Mgr. Máriu Gunišovú 
a Michala Kováčika. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/2/2022 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

• volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                               
Predseda Mário Kližan, členovia Mgr. Mária Gunišová a Michal Kováčik 

• 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 navrhla zmenu programu doplnením slov „Návrh“ v bode č. 5 a č. 6, 
doplnenie bodu č. 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 
2022 a vypustenie pôvodného bodu č. 7 – Schválenie územného plánu obce Veľké Chlievany, 
z dôvodu  chýbajúceho odporúčania Okresného úradu Trenčín, Odboru výstavby a bytovej 
politiky na schválenie návrhu Územného plánu obce Veľké Chlievany v zmysle § 25 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyzvala 
k podaniu ďalších návrhov alebo pripomienok k uvedenému programu. Nakoľko žiadne 
ďalšie návrhy ani pripomienky neboli, vyzval predseda NK poslancov hlasovať za túto zmenu 
programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní poslanci OZ. Program bol 
jednohlasne schválený. Zmena programu tvorí prílohu č. 3 
Uznesenie č. 2/4/2/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 23.6.2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

• schvaľuje zmenu programu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2022 
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     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 -  Záverečný účet Obce Veľké Chlievany za rok 2021  
      a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021 
      b) Tvorba rezervného fondu 
      c) Použitie rezervného fondu 
Návrh Záverečného účtu Obce Veľké Chlievany za rok 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce dňa 30.05.2022. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
Záverečného účtu predniesla za Ing. Máriu Hajšovú, PhD. hlavnú kontrolórku obce Veľké 
Chlievany  zapisovateľka Jana Kotvasová, na základe ktorého navrhla hlavná kontrolórka 
obce poslancom OZ schváliť tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 27.963,99 EUR 
a odporučila schváliť Záverečný účet obce Veľké Chlievany za rok 2021 bez výhrad.  Za 
schválenie Záverečného účtu  obce Veľké Chlievany za rok 2021 hlasovali všetci štyria 
prítomní poslanci OZ. Potom dal predseda NK hlasovať, kto je za tvorbu rezervného fondu za 
rok 2021 v sume 27.963,99 EUR. Za hlasovali všetci štyria prítomní poslanci, nikto sa 
nezdržal a nikto nehlasoval proti. Ďalej v tomto bode pokračovali poslanci schválením 
použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
v sume 6.480,00 EUR, na Rekonštrukciu budovy na Múzeum v sume 15.000,00 EUR a na 
výstavbu chodníkov na cintoríne v sume 4.050,00 EUR. Spolu v sume 25.530,00 EUR. Za 
tento návrh použitia rezervného fondu hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Nikto sa 
nezdržal a nikto nehlasoval proti. 
Potom vzali poslanci na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany za rok 
2021, ktorá je súčasťou Záverečného účtu za rok 2021. Návrh Záverečného účtu obce za rok 
2021 tvorí prílohu č. 4, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu  prílohu   
č. 5, Záverečný účet za rok 2021 prílohu č. 6 a Individuálna výročná správa za rok 2021 tvorí 
prílohu č. 7 tejto zápisnice. Úprava č. 1 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany tvorí prílohu 
č. 8 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 3/5/2/2022 
A 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie: 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečnému účtu obce Veľké 
Chlievany za rok 2021 

B 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Veľké Chlievany  a celoročné hospodárenie obce Veľké   
    Chlievany za rok 2021  bez výhrad 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok  
    2021 na tvorbu Rezervného fondu vo výške 27.963,99 EUR  

      3. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 25.530,00 EUR  
          (rekonštrukcia miestnych komunikácií: 6.480,00 EUR, rekonštrukcia múzea: 15.000,00  
          EUR,  výstavba chodníkov na cintoríne: 4.050,00 EUR) 
           
C 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Veľké Chlievany za rok 2021 
 
     V bode č. 6 bol poslancom predložený na schválenie Návrh Rokovacieho poriadku 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce dňa 01.06.2022. Starostka obce navrhla zmeniť v Časti VI., 
Článok 14, bod 4) účinnosť Rokovacieho poriadku na deň 24.06.2022. Po predložení návrhu 
dal predseda NK hlasovať, kto je za schválenie tohto Rokovacieho poriadku s upravenou 
účinnosťou. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Nikto sa nezdržal a 
nikto nehlasoval proti. Návrh Rokovacieho poriadku tvorí prílohu č. 9 a Rokovací poriadok 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
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Uznesenie č. 4/6/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch 
 

     V bode  číslo 7 predložila starostka obce poslancom na schválenie vyradenie a likvidáciu 
majetku podľa Zápisu vyraďovacej komisie Obce Veľké Chlievany zo dňa 18.05.2022. Zápis 
vyraďovacej komisie Obce Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice 
Uznesenie č. 5/7/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkých Chlievanoch 

• Schvaľuje vyradenie a likvidáciu majetku podľa  Zápisu vyraďovacej komisie 
Obce Veľké Chlievany zo dňa 18.05.2022 

 
     V bode číslo 8 pristúpili poslanci k určeniu volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2022,  určenie počtu poslancov do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch a úväzku starostu obce Veľké Chlievany pre volebné obdobie 2022-2026 a určili 
1 volebný obvod, počet poslancov OZ 5 a úväzok starostu obce 100 %. 
  
Uznesenie č. 6/8/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch určuje 

1. V zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu       
     volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
     predpisov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch jeden  
     volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci do Obecného  
     zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch a starosta obce Veľké Chlievany 

2. v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
noviel, podľa počtu obyvateľov obce, počet poslancov Obecného zastupiteľstva  
Veľké Chlievany na volebné obdobie 2022 – 2026 na 5 poslancov, 

3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel 
rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľké Chlievany na funkčné obdobie 2022 – 
2026 v rozsahu na plný úväzok, t.j. úväzok 100% (1,0) 

 
     K 9. bodu rokovacieho programu doručila obci hlavná kontrolórka obce Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. Prítomných s týmto plánom 
oboznámila zapisovateľka Jana Kotvasová. Predseda NK dal hlasovať,  kto je za jeho 
schválenie. Všetci štyria prítomní poslanci hlasovali za schválenie plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 2. polrok 2022 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 7/9/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022  
 
V bode č. 10 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  túto dohodu a zmluvy,  
podpísané po prvom zasadnutí OZ konanom dňa 08. marca 2022: 

• Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č. 
OF/775/5043-35/2022 uzatvorená dňa 31.03.2022 s Mestom Bánovce nad Bebravou 
na úhradu nákladov pre 3 deti na obdobie január až máj 2022 vo výške 90,- € , 

• Zmluva o poskytnutí služby na zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov z domácnosti uzatvorená s EKORECYKLING Group, J. 
Kollára č. 272/59, Mošovce dňa 28.03.2022 na sumu 81,45 € mesačne, 
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• Zmluva uzatvorená dňa 30.03.2022 s RadioNET s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 6, 957 01 
Bánovce nad Bebravou na „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných 
priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany“ za cenu 13.396,80 €, 

• Kúpna zmluva č. 45/II.Q/2022/07 zo dňa 26.04.2022 uzatvorená s predávajúcim: 
LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (máj do 
parku), 

• Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22240026 zo dňa 21.04.2022 uzatvorená 
s poskytovateľom Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava na poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 1.400,- € na projekt: Dažďová záhrada, 

• Darovacia zmluva č. 1/2022 uzatvorená dňa 26.04.2022 s darcom Petrom Kobidom, 
Dežerice 20 na darovanie peňažnej sumy vo výške 3.016,27 € určenej na nákup 
nehnuteľností: novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. Veľké 
Chlievany, 

• Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 20.04.2022 uzatvorená 
s predávajúcim: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na 
novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. Veľké Chlievany za 
kúpnu cenu 3.016,27 € a na zriadenie vecného bremena za cenu 1,00 € na dobu 
neurčitú, oprávnený z vecného bremena vlastník parc. č. 219/1 a 219/2, k.ú. Veľké 
Chlievany, 

• Zmluva o dielo 1/2022/000087 uzatvorená dňa 27.04.2022 so zhotoviteľom Baustav 
SE s.r.o., Štefanov 3, na dielo „Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany“ 
za cenu 39.264,45 €, 

• Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-092-2022 zo dňa 11.05.2022 uzatvorená 
s darcom Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 Bratislava na 
poskytnutie peňažného daru vo výške 15.000,- € na realizáciu projektu „Vodozádržné 
opatrenie s vegetačnou zónou“, 

• Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087 zo dňa 31.05.2022 uzatvorenej na 
zhotovenie diela „Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany“, doručené od 
zhotoviteľa Baustav SE s.r.o, Štefanov 3 

Prítomní poslanci uvedenú dohodu a zmluvy jednohlasne schválili a odstúpenie od zmluvy 
vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 8/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č. 
OF/775/5043-35/2022 uzatvorenú dňa 31.03.2022 s Mestom Bánovce nad Bebravou 
na úhradu nákladov pre 3 deti na obdobie január až máj 2022 vo výške 90,- € 

Uznesenie č. 9/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí služby na zber, odvoz a znehodnotenie biologicky 
rozložiteľných kuchynských odpadov z domácnosti uzatvorenú s EKORECYKLING 
Group, J. Kollára č. 272/59, Mošovce dňa 28.03.2022 na sumu 81,45 € mesačne 

Uznesenie č. 10/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu uzatvorenú dňa 30.03.2022 s RadioNET s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 6, 
957 01 Bánovce nad Bebravou na „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na 
verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany“ za cenu 13.396,80 € 

Uznesenie č. 11/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 45/II.Q/2022/07 zo dňa 26.04.2022 uzatvorenú 
s predávajúcim: LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská 
Bystrica (máj do parku) 
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Uznesenie č. 12/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. 22240026 zo dňa 21.04.2022 
uzatvorenú s poskytovateľom Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava na 
poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.400,- € na projekt: Dažďová záhrada 

Uznesenie č. 13/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Darovaciu zmluvu č. 1/2022 uzatvorenú dňa 26.04.2022 s darcom Petrom 
Kobidom, Dežerice 20 na darovanie peňažnej sumy vo výške 3.016,27 € určenej na 
nákup nehnuteľností: novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. 
Veľké Chlievany 

Uznesenie č. 14/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 20.04.2022 
uzatvorenú s predávajúcim: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 
Bystrica na novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 219/3 a 219/4 v k. ú. Veľké 
Chlievany za kúpnu cenu 3.016,27 € a na zriadenie vecného bremena za cenu 1,00 € 
na dobu neurčitú, oprávnený z vecného bremena vlastník parc. č. 219/1 a 219/2, k.ú. 
Veľké Chlievany 

Uznesenie č. 15/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o dielo 1/2022/000087 uzatvorenú dňa 27.04.2022 so 
zhotoviteľom Baustav SE s.r.o., Štefanov 3, na dielo „Rekonštrukcia budovy na 
múzeum Veľké Chlievany“ za cenu 39.264,45 € 

Uznesenie č. 16/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• schvaľuje Zmluvu o poskytnutí peňažného daru č. Na-092-2022 zo dňa 11.05.2022 
uzatvorenú s darcom Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 
Bratislava na poskytnutie peňažného daru vo výške 15.000,- € na realizáciu projektu 
„Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou“ 

Uznesenie č. 17/10/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

• berie na vedomie Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087 zo dňa 31.05.2022 
uzatvorenej na zhotovenie diela „Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké 
Chlievany“, doručené od zhotoviteľa Baustav SE s.r.o, Štefanov 3 
 

 
     V bode číslo 11 starostka obce otvorila diskusiu a na otázku p. Jozefa Molnára, prečo  sa 
zmenilo navrhované miesto umiestnenia vodozádržného opatrenia odpovedala, že sa plánoval 
predaj budovy č. súp. 117 pri kultúrnom dome. Z tohto dôvodu bude vodozádržné opatrenie 
len pred obecným úradom z projektu „Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou“ z Nadácie 
SLSP v sume 15.000,- EUR a z projektu „Dažďová záhrada“ z Nadácie ZSE v sume 1.400,- 
EUR. O slovo sa ďalej prihlásil p. Marián Kasala a spýtal sa, čo bude s prijatou dotáciou 
7.200,- EUR na územný plán obce. Termín schválenia Územného plánu obce Veľké 
Chlievany bol tri roky do 25.06.2022, čo sa nestihlo. Starostka obce na to odpovedala, že sa 
k tomu nebude vyjadrovať, nakoľko tento bod bol z programu vypustený. Pán Ján Flimel sa 
opýtal, prečo bol tento bod týkajúci sa schválenia územného plánu obce z programu 
vypustený. Starostka obce na to odpovedala, že odborne spôsobilá osoba ju upozornila, že ak 
nebude mať odporúčanie Okresného úradu Trenčín, Odboru výstavby a bytovej politiky        
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na schválenie návrhu Územného plánu obce Veľké Chlievany v zmysle § 25 zákona              
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nebude sa môcť 
územný plán obce schváliť. Pán Jozef Molnár sa ďalej zapojil do diskusie s tým, že boli 
zmeny návrhu územného plánu obce a malo to byť prerokované s občanmi. Starostka obce na 
to odpovedala, že pripomienkam sa vyhovelo až na dve, o ktorých rozhodli poslanci. Pán Ján 
Flimel k návrhu územného plánu obce oponoval, že mu je siahané na jeho vlastnícke právo 
tým, že mu má byť zabrané z jeho pozemku parc. č. 264/35 3m na cestu. Starostka na to 
odpovedala, že jeho vlastnícke práva mu ostávajú. Potom sa pán Ján Flimel vyjadril do 
zápisnice, že mu nebolo na jeho otázku, prečo bol bod č. 7 - Schválenie územného plánu obce 
Veľké Chlievany vypustený z programu dostatočne vysvetlené a nesúhlasí s odňatím pôdy na 
výstavbu cesty z jeho parcely č. 364/35, pretože by boli porušené jeho vlastnícke práva. Pán 
Mário Ďurina sa zapojil do diskusie s tým, že jeho požiadavka k návrhu územnému plánu 
obce bola zamietnutá a jeho pozemok je návrhom obmedzený. Starostka na to odpovedala, že 
na jeho záhrade je navrhnutý park pre prípad, že by pozemok predal. Na to sa spýtal, prečo sa 
s ním nejednalo a vyjadril sa, že svoj pozemok nechce predať. Pán Tomáš Podolák sa tiež 
pridal do diskusie a to tým, že na konci jeho pozemku je navrhnutá cesta a on s tým nesúhlasí. 
Na to mu poslankyňa Mgr. Mária Gunišová odpovedala, že sú to iba návrhy a bude to závisieť 
od rozhodnutia majiteľov nehnuteľností ako s nimi naložia. Starostka uviedla, že do 
spracovania územného plánu obce sa pustila kvôli sťažnostiam na samostatne hospodáriaceho 
roľníka a z dôvodu, aby ďalší nevznikali v intraviláne obce a medzi rodinnými domami, ako 
aj iné firmy, ktoré by obmedzovali občanov, napríklad autoservis. Pán Jozef Molnár upozornil 
na nedodržanie ochranného pásma cintorína, na čo starostka obce odpovedala, že to bude 
v návrhu upravené. Potom upozornil na novú bytovú výstavbu pri toku Inovec, ktorá bude 
podľa neho pri 3. povodňovom stupni zatopená a projektant toto neposudzoval. Starostka na 
to odpovedala, že sa to bude  posudzovať pri plánovanej výstavbe a táto lokalita nie je 
zatopovaná. Pán Miloš Kováčik sa pridal k diskusii a poukázal na to, že táto bytová výstavba 
dvoch rodinných domoch je v pláne územného plánu obce uvedená ako orná pôda a že 
územnému plánu obce chýba verejná diskusia. K tomu informovala poslankyňa Mgr. Mária 
Gunišová, že sa pýtali sprostredkovateľa, či sa musia znova prerokovať návrhy verejne a on 
im odpovedal, že nie. Potom pán Miloš Kováčik  pripomenul stále nezapísané pamätihodnosti 
obce a upozornil na navozené konáre za Trasidlami, na čo mu starostka obce odpovedala, že 
to tam vyváža vodohospodársky podnik. V diskusii pokračovala pani Elena Flimelová 
poukázaním na to, že v návrhu územného plánu obce nie je zakreslený ich dom, na čo 
starostka prisľúbila, že to preverí. Pán Jozef Molnár sa ďalej pýtal, prečo zverejnené čerpanie 
rozpočtu k 31.12.2021 má inú formu, ako návrh a úpravy rozpočtu, na čo odpovedala 
účtovníčka Jana Kotvasová, že je to výstup z účtovného programu, pričom zverejnený návrh 
a úpravy rozpočtu sú spracovávané do svojpomocne vytvorenej tabuľky. Spýtal sa aj na 
nasledujúci postup po odstúpení firmy Baustav SE s.r.o, Štefanov 3 od zmluvy o dielo 
uzatvorenej na zhotovenie diela „Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany“, načo 
starostka obce odpovedala, že bude robiť tretie verejné obstarávanie. Spýtal sa aj na stav 
bytovej výstavby IBV KOBIDA Veľké Chlievany a na poškodený chodník pred touto 
výstavbou. Starostka zobrala poškodený chodník na vedomie a dá ho opraviť. Informovala aj 
o tom, že stavba IBV KOBIDA Veľké Chlievany je pozastavená. Niektoré rodinné domy už 
majú vydané stavebné povolenie. Pán Miloš Kováčik sa spýtal na darovaciu zmluvu 
uzatvorenú s pánom Petrom Kobidom účelovo viazanú na kúpu pozemkov od Slovenskej 
pošty, a. s. na vybudovanie novej trafostanice a na to, kto bude znášať ďalšie výdavky spojené 
s kúpou týchto pozemkov. Odpovedala starostka obce, že pán Peter Kobida platil všetky 
náklady, aj projekty a právnikov za vyhotovenie zmlúv. Kúpnu zmluvu vypracovala 
Slovenská pošta, a. s. Tiež uviedla, že elektrika v obci je poddimenzovaná a v prípade 
nedostatku plynu môžu mať občania k dispozícií novú trafostanicu, ktorá bude postačovať na 
100 ďalších domov. Pán Jozef Molnár sa spýtal, ako sa bude elektrika ťahať, na čo dostal 
odpoveď od starostky, že podtlakom. 
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Na záver diskusie ešte starostka obce informovala o oslave Medzinárodného dňa detí a Dňa 
otcov, ktorá sa bude konať v športovom areáli vo Veľkých Chlievanoch v nedeľu 03.07.2022. 
 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Máriom Kližanom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2022 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 13 a uznesenia z druhého zasadnutia OZ v roku 2022 
prílohu č. 14 tejto zápisnice. 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Mgr. Mária Gunišová                           Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                   
 
 
                  Mária Flórová 
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