
 

     Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č.80 

 

 
Zápisnica  z ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. novembra 2022  
v obci Veľké Chlievany. 

 
      Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) sa konalo verejne                
22. novembra 2022 v kultúrnom dome vo Veľkých Chlievanoch so začiatkom o 18:30 hod. 
Zvolala ho starostka obce ako ustanovujúce v roku 2022 s návrhom programu uvedenom 
v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Zúčastnili sa ho 4 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mária Flórová, Patrik Urban, Michal Kováčik, Mgr. Mária 
Gunišová. Poslanec Mário Kližan sa ospravedlnil a zasadnutia sa nezúčastnil.  Ďalej sa 
ustanovujúceho zasadnutia zúčastnila predsedkyňa miestnej volebnej komisie pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí pani Anna Michaleová, hlavná kontrolórka obce Ing. Mária 
Hajšová, PhD., novozvolené poslankyne PhDr. Eulália Pomikalová, Jana Kováčiková, Beáta 
Jakalová a novozvolení poslanci Michal Kovačik a Pavel Guniš. Starostka obce Bc. Zuzana 
Flórová po odznení hymny Slovenskej republiky otvorila podľa bodu programu 1.1 
ustanovujúce zasadnutie, privítala prítomných poslancov OZ a ostatných zúčastnených 
a následne podľa bodu programu č. 1.2 určila za zapisovateľku zápisnice pani Janu Kotvasovú 
a za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Kovačika a pani poslankyňu Beátu 
Jakalovú. 
  
V bode č. 1.3 dala starostka obce slovo predsedkyni miestnej volebnej komisie pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí pani Anne Michaleovej, ktorá podala informáciu o výsledkoch 
volieb do OZ a o výsledku voľby starostky. Informácia o výsledku volieb tvorí prílohu č. 3 
tejto zápisnice.  
     
     Bodom č. 1.4 bolo zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a odovzdanie insígnií. 
Novozvolená starostka Bc. Zuzana Flórová predniesla sľub. Po prednesení textu sľubu                  
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, slovom „sľubujem“ 
a vlastnoručným podpisom zákonom predpísaný sľub vykonala. Pani predsedkyňa miestnej 
volebnej komisie Anna Michaleová jej odovzdala osvedčenie o zvolení za starostku obce 
a slávnostne odovzdala insígnie obce. Sľub starostky obce tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
     Ďalej pokračovalo rokovanie bodom č. 1.5 a to zložením sľubu novozvolených poslancov.  
Sľub predniesol novozvolený poslanec Michal Kováčik v znení: ,,Sľubujem na svoju česť a 
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, a pri výkone svoje funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Poslanci slovom „sľubujem“ 
a vlastnoručným podpisom vykonali zákonom predpísaný sľub. Pani predsedkyňa miestnej 
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volebnej komisie Anna Michaleová každému poslancovi odovzdala osvedčenie o zvolení za 
poslanca do obecného zastupiteľstva. Sľub poslancov tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
     V bode č. 1.6 pani predsedkyňa miestnej volebnej komisie Anna Michaleová  požiadala              
o vystúpenie novozvolenej starostky. Príhovor tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice  

 
Uznesenie č. 1/1.3/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k výsledkom volieb do orgánov samosprávy a 
k zloženiu sľubu novozvolenej starostky a k zloženie sľubu novozvolených poslancov 

A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvolenej starostky. 

 

B)      k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená starostka obce Bc. Zuzana Flórová zložila zákonom predpísaný sľub 
starostky obce, 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Pavel Guniš, Beáta Jakalová, Michal Kovačik, 
Jana Kováčiková a PhDr. Eulália Pomikalová zložili zákonom predpísaný sľub poslancov  
obecného zastupiteľstva. 

_____________________________________________________________________________ 

 
     V bode č. 2 starostka obce predniesla návrh programu tak, ako bol uvedený na pozvánke, 
ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice a vyzvala prítomných, aby doplnili návrhy alebo 
pripomienky k programu. Nikto z poslancov OZ nepodal iné návrhy, preto dala starostka 
hlasovať o prijatí programu v takom znení, ako je uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 
Všetci piati prítomní poslanci hlasovali za jeho prijatie. Program bol jednohlasne schválený. 
 

Uznesenie č. 2/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k programu ustanovujúceho zasadnutia 

 schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 

___________________________________________________________________________ 
 
     V bode č. 3 starostka obce navrhla do návrhovej komisie za predsedu Michala Kovačika a 
za členov návrhovej komisie Janu Kováčikovu a PhDr. Euláli Pomikalovú. Potom dala 
hlasovať kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Všetci 5 prítomní 
novozvolení poslanci hlasovali za takéto zloženie návrhovej komisie. 
Do volebnej komisie starostka  navrhla poslancov za predsedu Pavla Guniša a za členov Janu 
Kováčikovú a PhDr. Euláliu Pomikalovú. Potom dal predseda návrhovej komisie hlasovať kto 
je za to, aby volebná komisia pracovala v tomto zložení. Všetci 5 novozvolení prítomní 
poslanci hlasovali za takéto zloženie volebnej komisie. 
Potom do mandátovej komisie navrhla starostka obce za predsedu Beátu Jakalovú a za členov 
poslancov Pavla Guniša a Michala Kovačika. Potom predseda návrhovej komisie dal hlasovať 
kto je za to, aby mandátová komisia pracovala v takomto zložení. Všetci 5 prítomní poslanci 
hlasovali za takéto zloženie mandátovej komisie.  
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Uznesenie č. 3/3/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k návrhovej komisie 

A) volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Michal Kovačik, členovia Jana 
Kováčiková a PhDr. Eulália Pomikalová                           

B) 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    

   
Uznesenie č. 4/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k volebnej komisii 
A) volí volebnú komisiu v zložení predseda Pavel Guniš, členovia Jana Kováčiková a 

PhDr. Eulália Pomikalová                            
B) ukladá volebnej komisii dohliadnuť na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného        

hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb 
 

Uznesenie č. 5/3/2022                                                                                  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k mandátovej komisie 

A) volí mandátovú komisiu v zložení predseda Beáta Jakalová, členovia Pavel Guniš a 
Michal Kováčik  

B) ukladá mandátovej komisii 
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, 
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na 

základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva  
 _________________________________________________________________________ 
 

     V bode č. 4 nasledovalo overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. Mandátová 
komisia overila zloženie sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva   
zvolených do samosprávy Obce Veľké Chlievany vo voľbách, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 
Potom predsedkyňa mandátovej komisie Beáta Jakalová predniesal správu mandátovej 
komisie, ktorá tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

 
Uznesenie č. 6/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k Správe mandátovej komisie 
 berie na vedomie Správu mandátovej komisie 

_______________________________________________________________________ 

 
     Rokovanie pokračovalo bodom č. 5 a to menovaním zástupcu starostky. Novozvolená 
starostka obce Bc. Zuzana Flórová za svojho zástupcu menovala poslanca Michala Kovačika. 

 
Uznesenie č. 7/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k menovaniu zástupcu starostky                                                
 berie na vedomie menovanie zástupcu starostky poslanca Michala Kovačika 

__________________________________________________________________________ 
 
     V bode č. 6 nasledovalo zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedu 
a členov komisií. Starostka obce informovala prítomných, že podľa platného štatútu obce 
Veľké Chlievany je vytvorená komisia na ochranu verejného záujmu, ale je potrebné 
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aktualizovať členov. Za  predsedu komisie navrhla Michala Kovačika a za členov komisie 
Pavla Guniša, PhDr. Euláliu Pomikalovú, Janu Kováčikovú a Beátu Jakalovú. Potom 
predseda NK dal hlasovať, kto je za takéto zloženie komisie na ochranu verejného záujmu. 
Všetci piati prítomný poslanci hlasovali za jej schválenie. 
Ďalej poslanci podali návrh na zriadenie Komisie pre verejný poriadok. Za predsedu komisie 
navrhli Pavla Guniša a za členov Janu Kovačikovú a PhDr. Euláliu Pomikalovú. Potom 
predseda NK dala hlasovať, kto je za tento návrh. Za tento návrh hlasovali všetci piati 
prítomní poslanci.  
Potom podali poslanci návrh na zriadenie Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport a navrhli  
za predsedkyňu tejto komisie Beátu Jakalovú a za členov Ľubicu Flórovú, Ľubomíru 
Gunišovú, Janu Kováčikovú a Michala Kovačika. Predseda NK dal hlasovať, kto je za takéto 
zloženie komisie. Všetci 5 prítomní poslanci hlasovali za. 
Potom predseda volebnej komisie Pavel Guniš prečítal zápisnicu volebnej komisie, ktorá tvorí 
prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 

Uznesenie č. 8/6/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch k zriadeniu komisií 

A) berie na vedomie stálu Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
starostu   
a) volí za predsedu komisie Michala Kovačika a za členov komisie Pavla Guniša, 

PhDr. Euláliu Pomikalovú, Janu Kováčikovú a Beátu Jakalovú. 
B) schvaľuje  Komisiu pre verejný poriadok               

b)   volí za predsedu komisie Pavla Guniša a za členov Janu Kovačikovú a PhDr.    
       Euláliu Pomikalovú.    

C) schvaľuje Komisiu pre kultúru, vzdelávanie a šport                                                      
c)    volí za predsedu komisie Beátu Jakalovú a za členov Ľubicu Flórovú, Ľubomíru  

                         Gunišovú, Janu Kováčikovú a Michala Kovačika 
__________________________________________________________________________ 
     
     V bode č. 7 pokračovalo rokovanie OZ určením platu starostky obce. Predseda NK Michal 
Kováčik podal poslancom OZ návrh zvýšiť zákonom určený plat starostke obce Bc. Zuzany 
Flórovej podľa § 4 ods (2) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 10% z dôvodu 
podávania a realizovania projektov a jej pracovných výsledkoch. Potom dal hlasovať, kto je 
za tento návrh. Za zvýšenie zákonom určeného platu starostky obce o 10% hlasovali všetci 
piati prítomní poslanci. Nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval proti. 
 

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

 určuje plat starostke obce Bc. Zuzane Flórovej zvýšený o 10 % podľa § 4 ods (2) 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov  

 
Jana Kotvasová podala návrh na preplatenie 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostke obce 
Bc. Zuzane Flórovej za rok 2022. Predseda NK dal o tom hlasovať. Všetci 5 prítomní 
poslanci hlasovali za, nikto nehlasoval proti ani sa nikto nezdržal hlasovania.     
  

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

 schvaľuje starostke obce Veľké Chlievany Bc. Zuzane Flórovej preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v počte 15 dni 

___________________________________________________________________________ 



 5 

      V bode číslo 8. starostka obce otvorila diskusiu a to informáciou o organizovaní 
Tvorivých vianočných dielní v kultúrnom dome vo Veľkých Chlievanoch, ktoré sa budú 
konať  26.11.2022 od 14:00 hod. do 19:00 hod. Bližšie informácie podala poslankyňa Baeáta 
Jakalová a to o materiálovom vybavení na tieto dielne, kde sa prvý raz zapoja aj mladé 
rodinky s deťmi, čo bude mať na starosti Barbora Flimelová. Rozloženie stolov v kultúrnom 
dome pripravia zamestnanci obecného úradu. Potom starostka obce pokračovala v diskusii 
prípravou Mikuláša 2022 pre deti a navrhla termín 4. alebo 5. decembra 2022 s miestom 
uskutočnenia buď na námestí obce, alebo sprievodom po obci a návštevami do dvorov. 
Poslanci sa dohodli na sprievode po obci na 4. decembra 2022 s odchodom o 16:30 hod.      
od budovy obecného úradu. 
 

 Uznesenie č. 11/8/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

a) ukladá zorganizovať Tvorivé vianočné dielne v kultúrnom dome vo Veľkých 
Chlievanoch dňa 26. novembra 2022 od 14:00 hod. do 19:00 hod. 

b) ukladá zorganizovať Mikuláša 2022 sprievodom po obci dňa 4. decembra 2022  
__________________________________________________________________________ 
     
 
     Po prednesení návrhu na uznesení pánom predsedom Michalom Kováčikom, starostka 
obce Bc. Zuzana Flórová poďakovala prítomným za pozornosť a účasť na ustanovujúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 a popriala šťastné adventné sviatky                        
s pozvaním  na Tvorivé dielne 2022 a tým ustanovujúce zasadnutie aj ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ tvorí prílohu č. 9 a uznesenia              
z ustanovujúceho zasadnutia OZ v roku 2022 prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
 
 
Zapisovateľka:                                   Overovatelia:                                                      Starostka obce  
Jana Kotvasová                                  Michal Kovačik                                                  Bc. Zuzana Flórová 
 
 
 
       Beáta Jakalová 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
 1.  Pozvánka 
 2.  Prezenčná listina 
 3.  Informácia o konaní volieb starostu obce a OZ 
 4.  Sľub starostky obce 
 5.  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva                
 6.  Vystúpenie novozvolenej starostky                       
 7.  Správa mandátovej komisie 
 8.  Zápisnica volebnej komisie 
 9.  Návrh na uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ v roku 2022 
10. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ v roku 2022 


