
 

  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica  zo  štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 14. decembra 2022  

v Obci Veľké Chlievany. 
 
 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané v kultúrnom dome 
zvolala starostka obce na deň 14. decembra 2022 so začiatkom o 17.15 hod. ako štvrté v roku 
2022 s návrhom programu uvedenom v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Vo vstupe do budovy 
kultúrneho domu bola zabezpečená dezinfekcia na ruky. Rokovania sa zúčastnili piati 
poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Pavel Guniš, 
Michal Kováčik, Jana Kováčiková, Beáta Jakalová a PhDr. Eulália Pomikalová. Hlavná 
kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. sa ospravedlnila. Starostka obce Bc. Zuzana 
Flórová na úvod privítala poslankyne a poslancov, ako aj  ostatných prítomných. Podľa bodu 
programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu Kotvasovú a za overovateľov zápisnice 
poslankyne Janu Kováčikovú a PhDr. Euláliu Pomikalovú. 
  

Ďalej pokračovala starostka bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). 
Do návrhovej komisie navrhla za predsedu NK Pavla Guniša a za členov Michala Kovačika              
a Beátu Jakalovú. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala 
v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci piati prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/4/2022 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                  
Predseda Pavel Guniš, členovia Michal Kovačik a Beáta Jakalová 

 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. 2/4/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2022   

 
 



     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 - Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2023-2025, ktoré vypracovala ospravedlnená hlavná 
kontrolórka obce Ing. Mária Hajšová, PhD. S uvedeným stanoviskom oboznámila prítomných 
Jana Kotvasová. Všetci piati prítomní poslanci vzali toto stanovisko na vedomie.  Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Chlievany na roky 2023-2025 tvorí 
prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 3/5/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2023-2025 

 
     V bode č. 6 rokovacieho programu predložila starostka poslancom OZ na schválenie 
Návrh rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025, 
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 29.11.2022 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 2022 na sumu 
129.361,27 €  a v bežných výdavkoch položky Všeobecné služby na 23 315,00 €. 
Návrh rozpočtu 2023 a v rokoch 2024 - 2025 bude upravený zvýšením v bežných príjmoch                 
v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy na sumu 134 535,72 € 
a v bežných výdavkoch Všeobecný materiál na sumu 7 803,55 € a Všeobecné služby rok 2023 
na 25 648,65 €  a v rokoch 2024-2025 na sumu 24 108,65 €. Tieto úpravy sú zapracované do 
upraveného návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 uvedenom v prílohe č. 5 tejto 
zápisnice. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  Ing. Márie Hajšovej PhD. k návrhu rozpočtu obce 
Veľké Chlievany na roky 2023-2025 bolo prerokované v  bode č. 5. Potom dal predseda NK 
Pavel Guniš hlasovať, kto je za schválenie predloženého návrhu rozpočtu obce Veľké 
Chlievany na rok 2023 bez programovej štruktúry a s úpravami ako ich navrhla starostka 
obce. Za schválenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci. Rozpočet na ďalšie dva roky 
2024 – 2025 s navrhnutými úpravami vzali všetci piati prítomní poslanci OZ na vedomie. 
Schválený rozpočet na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025 tvorí prílohu č. 6 
tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 4/6/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2023  
 berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025  

Uznesenie č. 5/6/4/2022  
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. 3 rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2022 
predložila  administratívna pracovníčka a účtovníčka Jana Kotvasová návrh úpravy rozpočtu 
č. 3 na rok 2022 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. 3 rozpočtu na rok 2022 obce Veľké Chlievany tvoria prílohou č. 8 tejto zápisnice.                        
Uznesenie č. 6/7/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje návrh úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2022 obce Veľké Chlievany  
           
      V bode č. 8 administratívna pracovníčka Jana Kotvasová predniesla Správu nezávislého 
audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2021, ktorú poslanci vzali na vedomie. 
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 7/8/5/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe                        
za rok 2021 

      
     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. 10 tejto zápisnice.                        
Uznesenie č. 8/9/4/2022 
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 zaradenie Petra Šedivého, nar. 1997 do funkcie technika - 
strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce. Potom dal predseda NK hlasovať za tento 
návrh. Všetci 5 poslanci hlasovali za zaradenie Petra Šedivého, nar. 1997 do funkcie technika 
- strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce, nikto nehlasoval proti ani sa nikto nezdržal 
hlasovania. Zaradenie tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.  
Uznesenie č. 9/10/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje zaradenie Petra Šedivého, nar. 18.12.1997, bytom Veľké Chlievany 174    
do funkcie technika - strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce  

 
     V bode č. 11 rokovacieho programu predložila starostka obce poslancom OZ na schválenie 
nasledujúce zmluvy, dohody a dodatky podpísané po treťom zasadnutí OZ konanom dňa     
30. augusta 2022: 
     - Zmluva o dielo č. 1/2022/000140 zo dňa 4.7.2022 uzatvorená s POH s.r.o., ,,registrovaný 
sociálny podnik“ na zhotovenie diela – stavby „Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou“ 
za cenu 17 135,18 €                                  
Uznesenie č. 10/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/2022/000140 zo dňa 4.7.2022 uzatvorenú s POH s.r.o., 
,,registrovaný sociálny podnik“ na zhotovenie diela – stavby „Vodozádržné opatrenie 
s vegetačnou zónou“ za cenu 17 135,18 €  

 
    - Zmluva č. 00311260/000/2022 o dodávke softvérových produktov a poskytovaní 
servisných služieb uzatvorená dňa 31.10.2022 s INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 974 01 Banská 
Bystrica na sumu 118,80 € 



Uznesenie č. 11/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje  Zmluvu č. 00311260/000/2022 o dodávke softvérových produktov a 
poskytovaní servisných služieb uzatvorenú dňa 31.10.2022 s INISOFT s.r.o. 
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica na sumu 118,80 € 
 

      - Dohoda č. 22/09/012/26 uzatvorená dňa 12.12.2022 s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v rozsahu najmenej 64 a najviac 80 hodín mesačne v dobe                  
od 01.01.2023 do 30.06.2023  
Uznesenie č. 12/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. 22/09/012/26 uzatvorenú dňa 12.12.2022 s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske podľa § 12 
ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene                
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu najmenej 64               
a najviac 80 hodín mesačne v dobe od 01.01.2023 do 30.06.2023 

 
     - Dohoda č. OF-738/30215-36 o zabezpečení záujmového vzdelávania v Centre voľného 
času uzatvorená s Mestom Bánovce nad  Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou  
Uznesenie č. 13/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dohodu č. OF-738/30215-36 o zabezpečení záujmového vzdelávania         
v Centre voľného času uzatvorenú s Mestom Bánovce nad  Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou  

 
     - Zmluva č. ZLP-VT-2021-0658 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) 
na sumu 100 €  
Uznesenie č. 14/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č. ZLP-VT-2021-0658 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) na sumu 100 €  

 
     - Príloha č. 1 zo dňa 29.07.2022 k Zmluve č. PO2603202014 uzatvorenej s ENVI-PAK, 
a.s. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava  
Uznesenie č. 15/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch    

 schvaľuje Prílohu č. 1 zo dňa 29.07.2022 k Zmluve č. PO2603202014 uzatvorenej      
s ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava  

 
     - Zmluva o dielo č. 1/2022/000242 uzatvorená dňa 12.11.2022 so zhotoviteľom Štefanom 
Beňačkom, Horné Vestenice 205 na dodanie Hudobnej produkcie na podujatie „Mesiac úcty 
k starším“ za 250,00 €   
 



Uznesenie č. 16/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch   

 schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/2022/000242 uzatvorenú dňa 12.11.2022 so 
zhotoviteľom Štefanom Beňačkom, Horné Vestenice 205 na dodanie Hudobnej 
produkcie na podujatie „Mesiac úcty k starším“ za 250,00 € 

 
     - Zmluva zo dňa 12.11.2022 uzatvorená s Kajzerom Róbertom – imitátorom, Nemečky č. 
170 o uskutočnení vystúpenia „Zábavná Show Roba Kajzera“ na podujatí „Mesiac úcty 
k starším“ za sumu 300 €. 
Uznesenie č. 17/11/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch                                                                                  

 schvaľuje Zmluvu zo dňa 12.11.2022 uzatvorenú s Kajzerom Róbertom – imitátorom, 
Nemečky č. 170 o uskutočnení vystúpenia „Zábavná Show Roba Kajzera“ na podujatí 
„Mesiac úcty k starším“ za sumu 300 €. 

 
     - Zmluva o audítorskom overení zo dňa 23.6.2022 uzatvorená s DOMINANT AUDIT 
s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín na výkon auditu za cenu 480 € 
Uznesenie č. 18/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o audítorskom overení zo dňa 23.6.2022 uzatvorenú                       
s DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín na výkon auditu za cenu 
480 € 

 
     - Zmluva č. ZO_2022TNP25333-3 uzatvorená dňa 9.9.2022 s Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o., 
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01, Košice-mestská časť na sumu 450 € 
Uznesenie č. 18/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č. ZO_2022TNP25333-3 uzatvorenú dňa 9.9.2022                          
s Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01, Košice-mestská časť   
na sumu 450 € 

 
       - Mandátna zmluva č. 1/2022/000186 zo dňa 14.9.2022 uzatvorená s Michalom 
Slovákom,  Žitná-Radiša 32, 956 41 Žitná-Radiša na sumu 300 € 
Uznesenie č. 19/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Mandátnu zmluvu č. 1/2022/000186 zo dňa 14.9.2022 uzatvorenú               
s Michalom Slovákom, Žitná-Radiša 32, 956 41 Žitná-Radiša na sumu 300 € 

 
     - Zmluva o dielo č. 1/2022/000147 zo dňa 12.07.2022 uzatvorená so zhotoviteľom  
BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou na 
Rekonštrukciu budovy na Múzeum Veľké Chlievany za cenu 48 625,03 € 
Uznesenie č. 20/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o dielo č. 1/2022/000147 zo dňa 12.07.2022 uzatvorenú               
so zhotoviteľom BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou na Rekonštrukciu budovy na Múzeum Veľké Chlievany za cenu                
48 625,03 €  

 



     - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 309070AYV6 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, 
ktorým sa mení začiatok a koniec realizácie hlavných aktivít projektu 07/2022 - 12/2023 
Uznesenie č. 21/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve č. 309070AYV6 o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 
12, 815 26 Bratislava, ktorým sa mení začiatok a koniec realizácie hlavných aktivít 
projektu 07/2022 - 12/2023 

 
     - Zmluva o poskytnutí verejných služieb od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava za cenu 17 € počas 24 mesiacov 
Uznesenie č. 22/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí verejných služieb od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava za cenu 17 € počas 24 mesiacov 

 
       - Zmluva č. 1061/2022 o združenej dodávke elektriny uzatvorená s MAGNA 

ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Aditív variabilnej zložky ceny  
21€/MWh  

Uznesenie č. 23/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Zmluvu č. 1061/2022 o združenej dodávke elektriny uzatvorená s MAGNA 
ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Aditív variabilnej zložky ceny  
21€/MWh  

 
 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 1061/2022 o združenej dodávke elektriny uzatvorenej               
s MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Aditív variabilnej zložky 
ceny  20 €/MWh. Zníženie ceny podmienené úhradou faktúry vždy k 5. dňu v mesiaci.  

Uznesenie č. 24/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch           

 schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve č. 1061/2022 o združenej dodávke elektriny 
uzatvorenej s MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Aditív 
variabilnej zložky ceny  20€/MWh s úhradou faktúry vždy k 5. dňu v mesiaci.  

      
      - Zmluva č. 8/1000187632 uzatvorená dňa 22.09.2022 so Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra na dodávku vody z verejného 
vodovodu na odberné miesto Veľké Chlievany 132 
Uznesenie č. 25/11/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch           

 schvaľuje Zmluvu č. 8/1000187632 uzatvorenú dňa 22.09.2022 so Západoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra na 
dodávku vody z verejného vodovodu na odberné miesto Veľké Chlievany 132 

 
      - Návrh poistnej zmluvy číslo 1248098814 uzatvorený s KOMUNÁLNOU poisťovňou, 
a.s., Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava dňa 21.09.2022 na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO CAS 15 na ročné 
poistné 147,00  
Uznesenie č. 26/11/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch           



 schvaľuje Návrh poistnej zmluvy číslo 1248098814 uzatvorený s KOMUNÁLNOU 
poisťovňou, a.s., Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava dňa 
21.09.2022 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla IVECO CAS 15 na ročné poistné 147,00 € 

 
      Bodom č. 12 programu rokovania obecného zastupiteľstva bol Plán práce na rok 2023.                   
Do tohto bodu bol zahrnutý aj Plán kontrolnej činnosti hlavej kontrolórky obce na 1. polrok 
2023, s ktorým oboznámila prítomných poslancov za ospravedlnenú hlavnú kontrolórku obce  
Ing. Máriu Hajšovú, PhD. administratívna pracovníčka Jana Kotvasová. Potom dal predseda 
NK o predloženom návrhu hlasovať. Za predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2023 hlasovali všetci piati poslanci, nikto nebol proti ani sa nikto nezdržal. Návrh 
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. Ďalej 
pokračovala starostka prerokovaním Plánu práce na rok 2023, ktorý predložila poslancom na 
pripomienkovanie. Pracovné úlohy v pláne práce a upresnenie dátumov sa budú aktualizovať 
podľa aktuálnych akcií v roku 2023. Potom pristúpili poslanci k hlasovaniu za schválenie 
Plánu práce na rok 2023 uvedenom v prílohe č. 13 tejto zápisnice. Predseda návrhovej 
komisie dal hlasovať, kto je za jeho schválenie. Za schválenie Plánu práce na rok 2023 
hlasovali všetci piati prítomní poslanci.  
Uznesenie č. 27/12/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch v súlade s §11 ods. 4 a 18 f ods. 1              
písm. b) z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023  
2. poveruje hlavnú kontrolórku výkonom plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

Uznesenie č. 28/12/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje Plán práce na rok 2023 
 
    V bode číslo 13 otvorila starostka obce diskusiu, v ktorej pán poslanec Pavel Guniš 
nadviazal na plán práce na rok 2023 a upozornil, že ak chce obec robiť obecnú zabíjačku, je 
potrebné zajednať  prasa v dostatočnom časovom predstihu. Potom pokračovala starostka 
zhodnotením a poďakovaním sa za uskutočnené „Vianočné tvorivé dielne“ poslancom                   
a poslankyniam obecného zastupiteľstva a komisii pre kultúru a šport, Barbore Flimelovej, 
ktorá zaangažovala mladé rodinky s detičkami, Katke Košíkovej za pečenie oplátok  a za  
uskutočnenie „Mikuláša“ Patrikovi Urbanovi, Jozefovi Flórovi č. 105 a manželke Ľubici, 
Pavlínke Košíkovej, Sebastiánovi Kittovi, Samuelovi Fodorovi a všetkým, ktorí sa podieľali 
na zorganizovaní týchto tradícií v našej obci. Ďalej informovala o aktivačných prácach, ktoré 
vykonáva Zdenko Hanek evidovaný nezamestnaný z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Je veľmi nápomocný pri úprave zberného miesta vedľa budovy obecného úradu, nakoľko obci 
nebol podporený projekt Vybudovanie zberného dvora z Environmentálneho fondu. 
Zamestnanec Marián Madaj - správca múzea má pracovnú zmluvu do 24. januára 2023, ktorá 
bude predĺžená na dobu neurčitú. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
ÚPSVaR) na projekt Opatrenie 2 nastúpi Alena Flórová a Samuel Kotvas na 4 hodiny denne 
za 234 €, ktoré im bude vyplácať ÚPSVaR. Alena Flórová potom bude preradená do 
Opatrenia 3 na pracovnú zmluvu, kde 6 mesiacov bude 80% preplácať ÚPSVaR z celkovej 
ceny práce a 20% z rozpočtu obec. Ďalšie 3 mesiace budú platené z rozpočtu obce, ale  
ÚPSVaR poskytne obci jednorázovo cez 500 €. Ďalej sa zapojila do diskusie poslankyňa 
Beáta Jakalová a navrhla uskutočniť Vianočné posedenie 17.12.2022 v kultúrnom dome. 
Potom oboznámila prítomných starostka obce s plánovanými akciami do konca roka a to 
Betlehemské svetlo 24.12.2022, ktoré zabezpečí pán Ľubomír Gerbel a Betlehem na námestie 



poslanec Michal Kovačik. Na „Batôžkovom Silvestri“ 31.12.2022 sa o hudbu postará pani 
poslankyňa PhDr. Eulália Pomikalová. 
  
     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Pavlom Gunišom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2022 ukončila a zapriala všetkým veselé Vianočné sviatky. 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 14 a uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ prílohu č. 15 
tejto zápisnice. 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                                        Starostka obce  
Jana Kotvasová                                                     Bc. Zuzana Flórová                         
                                                   
                  Jana Kováčiková 
      
 
     PhDr. Eulália Pomikalová 
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