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Prítomní: Škriečka Ľubomír Ing. Červeňan Martin Horňák Peter Mgr. 

 Margetín Peter Surovský Peter Šimko Jaroslav 

 Šprtel Peter Revay Tomáš Ing.  

Ospravedlnení:  Adamčí Ľubomír Pupiš Zdenko Juríček Peter Mgr. 

Neprítomný: ---------------   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Šimko Jaroslav, Červeňan Martin 

Písaním zápisnice starosta poveril: Bc. Eva Pavlíková 

          Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Škriečka Ľubomír. Privítal prítomných 

a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznáša-

niaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta predložil prí-

tomným program zasadnutia, ktorý bol zverejnený na pozvánkach: 

Program zasadnutia: 

1. úvod, kontrola uznesení 

2. informácia o plnení položky rozpočtu „výnos dane z príjmov“  

3. rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít v základnej a materskej škole 

4. odkúpenie pozemku pre prístupovú cestu k štátnej hranici na Kykuli 

5. doplnenie člena Finančnej komisie OZ 

6. rôzne, diskusia 

7. záver  

Navrhnutý program navrhol starosta obce doplniť o prerokovanie nasledovných 

bodov: 

a) žiadosť Sokol FC Chocholná-Velčice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rea-

lizáciu závlahového systému na futbalovom ihrisku.  

Uznesenie  č. 47/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu rokovania o prerokovanie žia-

dosti Sokol FC Chocholná-Velčice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na realizáciu 

závlahového systému na futbalovom ihrisku. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 48/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zve-

rejnenom znení, doplnený podľa uznesenia č. 47/2020-OZ.    

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
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Uznesenie  č. 49/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznese-

ní z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 50/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o aktuálnom plnení 

položky rozpočtu „výnos dane z príjmov“ za rok 2020. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 51/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach: 

a) súhlasí so zriadením a činnosťou keramikárskej dielne keramikárky Miroslavy Chor-

vátovej v priestoroch materskej školy s predpokladom poskytovanie jej služieb aj pre 

žiakov základnej a materskej školy,  

b) schvaľuje mimoškolské vzdelávanie žiakov v oblasti hudobnej, výtvarnej a taneč-

nej v priestoroch ZŠsMŠ Chocholná-Velčice prostredníctvom SuZUŠ Omšenie, 

c) súhlasí so zriadením Súkromnej základnej umeleckej školy v obci Chocholná-Vel-

čice v termíne od 1. 9. 2021, prípadne od 1. 9. 2022, a jej pôsobením v priestoroch 

ZŠsMŠ Chocholná-Velčice. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 52/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach svojim uznesením: 

a) vyslovuje svoju dôveru a podporu vedeniu Základnej školy s materskou školou Cho-

cholná-Velčice, a jeho aktivitám pri skvalitňovaní výchovy, výuky a vzdelávania 

žiakov a s tým súvisiacim skvalitňovaním pedagogického zboru v škole, 

b) jednomyseľne deklaruje svoj názor, požiadavku i presvedčenie, že Základná škola 

s materskou školou Chocholná-Velčice musí byť v obci zachovaná. Za týmto účelom 

poskytne obec škole všetku potrebnú podporu, s prihliadnutím na možnosti obce.   

c) odmieta všetky snahy a aktivity vedúce k poškodzovaniu záujmov školy, jej finan-

čnej situácie a dobrého mena.  

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 53/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach schvaľuje majetkoprávne usporiada-

nie existujúcej miestnej komunikácie na Kykuli v úseku stará škola - štátna hranica 

v rozsahu cca 5843m2:  

a) odkúpením potrebných pozemkov od zistených vlastníkov dotknutých pozemkov, 

za cenu určenú znaleckým posudkom (všeobecná hodnota nehnuteľnosti), 



Obec Chocholná-Velčice            Zápisnica z rokovania  obecného zastupiteľstva              rok 2020                                      strana č. 3/3 

  

strana č. 3 / 3 
  

b) vyvlastnením potrebných pozemkov od SPF a nezistených vlastníkov dotknutých 

pozemkov. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 54/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo:  

a) odvoláva Gabrielu Savkovú z Finančnej komisie obecného zastupiteľstva, 

b)  volí Dominiku Adamčiovú za členku  Finančnej komisie obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie  č. 55/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej organizácii 

Sokol FC Chocholná-Velčice z rozpočtu obce na rok 2020 môžu byť započítané aj 

výdavky na realizáciu závlahového systému na futbalovom ihrisku. 

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 56/2020 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príspevky z diskusie: 

• informácie starostu obce o realizácii digitálnej optickej siete pre verejnosť v našej 

obci, ktorej investorom je Slovak Telekom, 

• informáciu starostu obce o problémoch odkanalizovanie povrchových vôd v ulici 

Súhrada a možnom riešení nedostatkov kanalizácie. Dohodnuté bolo, že obec 

bezodkladne zabezpečí identifikáciu problému s odtokom vody a jeho odstránenie.   

Hlasovanie:    za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Margetín Peter, Šprtel Peter,   

Šimko Jaroslav, Surovský Peter,    proti: nikto    zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Keďže poslanci už nemali žiadne ďalšie príspevky, pripomienky a požiadavky 

ani v rámci diskusie, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

Chocholná-Velčice 4. septembra 2020 
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priezvisko 
podpis  

zapísala 
Bc. Eva  
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overovateľ 
Jaroslav 

Šimko  
podpis 

podpis 
__________________________________ 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

overovateľ 
Červeňan 

Martin 
podpis 

  


