
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 30. augusta 2022 

v Obci Veľké Chlievany.  
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané dňa 30. augusta 
2022 v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod. zvolala starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová ako tretie v roku 2022  s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto 
zápisnice. Rokovania sa zúčastnili všetci piati poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Mária Flórová, Michal Kováčik, Mário 
Kližan a Patrik Urban. Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. sa ospravedlnila. 
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 Mária Kližana a Michala Kováčika.  
  

Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Mgr. Máriu Gunišovú a za členov Patrika Urbana 
a Máriu Flórovú. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci traja prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/3/2022 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predsedkyňa Mgr. Mária Gunišová, členovia Patrik Urban a Mária Flórová 

 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 
uvedenej v prílohe č. 1 s návrhom doplniť za piaty bod programu bod č. 6 Rozpočtové 
opatrenie č. 2 – Návrh úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany a ostatné body 
posunúť: bod č. 7 Zmluvy, bod č. 8 Diskusia a bod č. 9 Záver. Potom vyzvala k podaniu 
návrhov alebo pripomienok k uvedenému programu. Nakoľko žiadne ďalšie návrhy ani 
pripomienky neboli, vyzvala poslancov hlasovať, kto je za takto doplnený programu OZ. Za 
jeho schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci OZ. Program bol jednohlasne 
schválený. Zmena programu tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 2/4/3/2022 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 30.8.2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2022 
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     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 -  Použitie rezervného fondu, v ktorom poslanci 
schvaľovali použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 30 150,21 € na 
nasledovné projekty: 
 Rekonštrukcia budovy na Múzeum v sume 14 625,03 € z dôvodu opakovaného 

verejného obstarávania; (celková suma 48 625,03 € - 34 000 € schválených v rozpočte 
s dofinancovaním 14 625,03 € s refundáciou 35 687,55 € spoluúčasť 12 937,48 €);   

 Wifi pre teba 13 390 € (5% spoluúčasť 669,5 €  dotácia refundáciou 12 720,50 €)  
 Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou 2 135,18 € - spoluúčasť obce. Finančné 

prostriedky z Nadácie SLSP 15 000 € na tento projekt boli poukázané obci na účet. 
 

 Potom dala predsedkyňa hlasovať, kto je za takto predložený návrh použitia rezervného 
fondu.  Za tento návrh použitia rezervného fondu hlasovali štyria prítomní poslanci. Proti 
nehlasoval nikto. Jeden poslanec sa zdržal. Použitie rezervného fondu tvorí prílohu č. 4 tejto 
zápisnice. 
Uznesenie č. 3/5/3/2022: 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 30 150,21 €  
 
     V bode č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2 predložila návrh úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce 
Veľké Chlievany,  ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice účtovníčka obce Jana Kotvasová a  
vysvetlila upravované položky rozpočtu. Potom dala predsedkyňa Mgr. Mária Gunišová 
hlasovať, kto je za úpravu č. 2 rozpočtu Obce Veľké Chlievany na rok 2022.  Za schválenie 
úpravy rozpočtu č. 2 hlasovali štyria prítomní poslanci, proti nehlasoval nikto, jeden poslanec 
sa zdržal hlasovania. Schválená úprava č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany tvorí 
prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 4/6/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje návrh úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany 
 
 
     V bode č. 7 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  túto dohodu, dodatok 
a zmluvy,  podpísané po druhom zasadnutí OZ konanom dňa 23. júna 2022: 

 Dohoda č. 22/09/010/53 uzatvorená dňa 28.07.2022 s Úradom práce sociálnych vecí 
a rodiny 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 01.01.2023 do 
31.12.2023, 

 Príkazná zmluva zo dňa 24.6.2022 o propagácii MAS Bebrava na podujatí Deň detí 
a Deň otcov s otvorením leta na sumu 50 €, 

 Dodatok č. 1 zo dňa 04.07.2022 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 309070Z131 od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná agentúra, 
ktorým sa mení začiatok a koniec realizácie hlavných aktivít projektu, 

 Zmluva o dodaní tovarov na projekt „Wifi pre teba v obci Veľké Chlievany“ zo dňa 
02.08.2022 uzatvorená so zhotoviteľom EM Technologies s.r.o., Pečeňany 38 v cene 
13.390,00 €, 

 Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb 
zo dňa 30.06.2022 na sumu 3,25 €, 

 Zmluva zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej 
praxe pre žiaka IV. C triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín v termíne od 
05.09.2022 do 16.09.2022, 
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 Zmluva zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej 
praxe pre žiaka IV. D triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín v termíne od 
05.09.2022 do 16.09.2022, 

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 11.05.2022 
uzatvorená a poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava na 
maximálnu výške príspevku 17 999,64€ - Rekonštrukcia budovy na múzeum, SO-02 – 
rekonštrukcia budovy, 

 Zmluva č.: 8/1000187632 uzatvorená s dodávateľom Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany dňa 30.08.2022 na dodávku 
vody z verejného vodovodu na odberné miesto Veľké Chlievany 132 – múzeum. 

Za schválenie uvedenej dohody, dodatku a zmlúv hlasovali štyria prítomní poslanci, proti 
nehlasoval nikto, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 
 
Uznesenie č. 5/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 22/09/010/53 uzatvorenú dňa 28.07.2022 s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny 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 
01.01.2023 do 31.12.2023 

Uznesenie č. 6/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Príkaznú zmluvu zo dňa 24.6.2022 o propagácii MAS Bebrava na podujatí 
Deň detí a Deň otcov s otvorením leta na sumu 50 € 

Uznesenie č. 7/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dodatok č. 1 zo dňa 04.07.2022 k Zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 309070Z131 od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná 
agentúra, ktorým sa mení začiatok a koniec realizácie hlavných aktivít projektu 

Uznesenie č. 8/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o dodaní tovarov na projekt „Wifi pre teba v obci Veľké 
Chlievany“ zo dňa 02.08.2022 uzatvorenú so zhotoviteľom EM Technologies s.r.o., 
Pečeňany 38 v cene 13.390,00 € 

Uznesenie č. 9/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Poistnú zmluvu na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas 
menších služieb zo dňa 30.06.2022 na sumu 3,25 € 

Uznesenie č. 10/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou 
odbornej praxe pre žiaka IV. C triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín 
v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022 

Uznesenie č. 11/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu zo dňa 27.06.2022 o poskytnutí praktického vyučovania formou 
odbornej praxe pre žiaka IV. D triedy Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín 
v termíne od 05.09.2022 do 16.09.2022 

Uznesenie č. 12/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  
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 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 
11.05.2022 uzatvorená a poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra, 
Bratislava na maximálnu výške príspevku 17 999,64€ - Rekonštrukcia budovy na 
múzeum, SO-02 – rekonštrukcia budovy 

Uznesenie č. 13/7/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č.: 8/1000187632 uzatvorenú s dodávateľom Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany dňa 30.08.2022 na 
dodávku vody z verejného vodovodu na odberné miesto Veľké Chlievany 132 - 
múzeum 

 
     V bode číslo 8 starostka obce otvorila diskusiu. Informovala o stavebných prácach na 
budove múzea, vodozádržného opatrenia pred budovou obecného úradu a o výstavbe 
chodníkov na cintoríne. Informovala aj o uskutočnenej peknej akcii Deň detí a Deň otcov 
s otvorením leta, ktorá sa konala na ihrisku. Teší ju, že sa prihlásili nové deti do 
Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Chlievany. 
Pán Miloš Kováčik st. sa spýtal, kde bude „Wifi pre Teba“ dostupná a kto ju využije. Zároveň 
vyjadril obavu, že na bezplatný internet sa bude dať ľahko nabúrať. Starostka obce mu 
odpovedala, že „Wifi pre Teba“ bude dostupná na verejných miestach a môže ho využiť 
verejnosť. Na projekte sa začalo robiť pred 3 rokmi. Potom sa spýtal na dovoz dlažby Tatrou 
na cintorín, či nemohla Tatra poškodiť už vybudovanú dlažbu. Starostka obce jeho obavy 
poprela. Potom sa spýtal na odmeny, ktoré budú vyplácané zamestnancom obce podľa 
zákona, či budú refundované. Starostka obce odpovedala, že zatiaľ budú vyplatené z rozpočtu 
obce a obec bude následne čakať na pokyny predloženia dokladov k refundácií týchto 
odmien. 
Pán Filip Kolembus sa spýtal na zámer múzea, na čo starostka odpovedala, že je to jediná 
architektúra, ktorá sa v obci zachovala a zámer múzea je zachovať ju pre ďalšie generácie. 
Zároveň chce hlavne mladým ukázať, ako sa žilo v minulosti. Na jeho ďalšiu otázku, či bude 
na vodozádržnom opatrení pred budovou obecného úradu aj odstavná plocha odpovedala, že 
bude. 
Na záver diskusie starostka obce informovala prítomných o oslave dôchodcov, ktorá bude 
v mesiaci november, nakoľko najstaršia občianka obce a zároveň aj jubilantka už bude mať 
dovŕšených deväťdesiat rokov. 
 
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Mgr. Máriou Gunišovou 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a tretie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2022 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 7 a uznesenia z tretieho zasadnutia OZ v roku 2022 
prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                              Michal Kováčik                                   Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                   
 
 
                  Mário Kližan 
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Prílohy:  
  1.  Pozvánka 
  2.  Prezenčná listina 
  3. Zmena programu 
  4. Použitie rezervného fondu 
  5. Návrh úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany 
  6.  Úpravy č. 2 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany 
  7.  Návrh uznesení z tretieho zasadnutia OZ v roku 2022 
  8.  Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ v roku 2022 


