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Prítomní: Škriečka Ľubomír Ing. Červeňan Martin Horňák Peter Mgr. 
 Juríček Peter Mgr. Margetín Peter Pupiš Zdenko 
 Surovský Peter Šimko Jaroslav Šprtel Peter 
 Revay Tomáš Ing.   

 
 
 

Ospravedlnený:  Adamčí Ľubomír   

Neprítomný: --------------------   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr. 

Písaním zápisnice starosta poveril: Bc. Pavlíková Eva 

      

Zasadnutie otvoril starosta Ing. Škriečka Ľubomír. Privítal prítomných a konštatoval, 
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Starosta predložil prítomným program zasadnutia, ktorý bol zverejnený na pozvánkach: 

Program zasadnutia: 
 

1. úvod, kontrola uznesení 

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

3. zámena pozemkov obec - TSK  

4. nájom priestorov v Dome služieb - Slovenskej pošte 

5. nájom priestorov v Dome služieb - SEPOOS  

6. žiadosť o zámenu pozemkov obce - Ing. Vanek Pavol 

7. žiadosť o odkúpenie pozemkov obce - Dodek Pavol 

8. žiadosť o odkúpenie pozemku obce - Bariny Patrik 

9. žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - Trúnková Iveta 

10. žiadosť o dodatočnú zmenu rozpočtovej skladby - Sokol FC Chocholná-Velčice 

11. rôzne, diskusia 

12. záver 

Uznesenie č. 10/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zve-
rejnenom znení. 
Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
 



Obec Chocholná-Velčice                Zápisnica z rokovania  obecného zastupiteľstva                  rok 2022                                        strana č. 2/8 

  

strana č. 2 / 8 
  

Uznesenie č. 11/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o plnení 
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:   za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 12/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení položky roz-
počtu „výnos dane z príjmov“ za obdobie január – apríl 2022. 

Hlasovanie:   za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 13/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2022 prerokovalo a: 

I. schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva  

nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Chocholná-Velčice, nachádza-
júceho sa v okrese Trenčín, v obci Chocholná-Velčice, katastrálne územie Chochol-

ná-Velčice, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 647/6 o výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2079/10 o výmere 359 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

- pozemok parc. č. 2079/12 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčlenenie a určenie vlastníckych práv 
k pozemkom parcela č. 647/6, 2079/10 - 2079/12, 2084/5 - 2084/8, ktorý vyhotovil 
dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 
Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrál-
nym odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od pôvodných pozemkov 

registra „C“ parc. č. 647/4 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-

dvorie (parc. č. 647/6), parc. č. 2079/6 o výmere 130 m2, druh pozemku za-stavaná 

plocha a nádvorie (parc. č. 2079/12) zapísaných v časti A: Majetková podstata na 

LV č. 1 a pozemkov registra „E“ parc. č. 150/2 o výmere 335 m2, druh pozemku 

ostatná plocha a parc. č. 245/101 o výmere 26 m2, druh pozemku vodná plocha 

(parc. č. 2079/10), zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 1714,  

- pozemok parc. č. 2068/4 o výmere 418 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie pozemkov parcela č. 2068/2 
– 2068/4, 2070/2, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., 
Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 pod č. 9/22, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2068 o výmere 782 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 1, 
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s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, nachádzajúcim sa v okrese Trenčín, v obci Chocholná-Velčice, katastrálne úze-

mie Chocholná-Velčice, parcely registra „C“:  

 

- pozemok parc. č. 2084/4 o výmere 590 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorený Geometrickým plánom č. 15/21 na odčlenenie pozemku parcela č. 2084/4, 
ktorý vyhotovil dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej 
Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom 
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.08.2021 pod č. 1209/21, oddelením od pôvod-

ného pozemku registra „C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

3477,  

- pozemok parc. č. 2084/5 o výmere 3 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/6 o výmere 21 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2084/7 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2084/8 o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčlenenie a určenie vlastníckych práv 
k pozemkom parcela č. 647/6, 2079/10 - 2079/12, 2084/5 - 2084/8, ktorý vyhotovil 
dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 
Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrál-
nym odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od pôvodného pozemku re-

gistra „C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 3477, 

- pozemok parc. č. 2070/2 o výmere 74 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie pozemkov parcela č. 2068/2 
– 2068/4, 2070/2, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., 
Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 pod č. 9/22, odde-

lením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2070 o výmere 5061 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 3477,  

 
zámenou bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou, podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov.  
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II.  schvaľuje prevod vlastníctva  

 

nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Chocholná-Velčice, nachádza-
júceho sa v okrese Trenčín, v obci Chocholná-Velčice, katastrálne územie Chochol-

ná - Velčice, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 647/6 o výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2079/10 o výmere 359 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

- pozemok parc. č. 2079/12 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčlenenie a určenie vlastníckych práv 
k pozemkom parcela č. 647/6, 2079/10 - 2079/12, 2084/5 - 2084/8, ktorý vyhotovil 
dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 
Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrál-
nym odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od pôvodných pozemkov 

registra „C“ parc. č. 647/4 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-

dvorie (parc. č. 647/6), parc. č. 2079/6 o výmere 130 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie (parc. č. 2079/12) zapísaných v časti A: Majetková podstata na 

LV č. 1 a pozemkov registra „E“ parc. č. 150/2 o výmere 335 m2, druh pozemku 

ostatná plocha a parc. č. 245/101 o výmere 26 m2, druh pozemku vodná plocha 

(parc. č. 2079/10), zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 1714,  

- pozemok parc. č. 2068/4 o výmere 418 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie pozemkov parcela č. 2068/2 
- 2068/4, 2070/2, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., 
Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 pod č. 9/22, odde-

lením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2068 o výmere 782 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 1, 

 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, nachádzajúcim sa v okrese Trenčín, v obci Chocholná-Velčice, katastrálne úze-

mie Chocholná-Velčice, parcely registra „C“:  

 

- pozemok parc. č. 2084/4 o výmere 590 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorený Geometrickým plánom č. 15/21 na odčlenenie pozemku parcela č. 2084/4, 
ktorý vyhotovil dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej 
Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom 
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.08.2021 pod č. 1209/21, oddelením od pôvod-

ného pozemku registra „C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

3477,  
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- pozemok parc. č. 2084/5 o výmere 3 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/6 o výmere 21 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2084/7 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

- pozemok parc. č. 2084/8 o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčlenenie a určenie vlastníckych práv 
k pozemkom parcela č. 647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 2084/8, ktorý vyhotovil 
dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 
Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrál-
nym odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od pôvodného pozemku re-

gistra „C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 3477, 

- pozemok parc. č. 2070/2 o výmere 74 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie,  

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie pozemkov parcela č. 2068/2 
– 2068/4, 2070/2, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., 
Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 pod č. 9/22, odde-

lením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2070 o výmere 5061 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 3477,  

zámenou bez finančného vyrovnania, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou, podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 14/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stavebné úpravy miestnosti I.02 o výmere 48,5m2 
a I.03 o výmere 1,2m2 na 1.NP Domu služieb Chocholná-Velčice podľa požiadaviek 
Slovenskej pošty a.s. (okrem bezpečnostných dvier do miestnosti I.02 a fólií a žalúzií 
na okná), za nasledovných podmienok: 

- pošta premiestni svoju prevádzku Chocholná-Velčice do takto upravených priestorov, 

- výška nájomného pre poštu v nových priestoroch bude 20,50€/1m2/rok, (50% úľava 
z bežného nájmu), + energie, vodné a stočné, miestne poplatky, 

- prevádzka pošty v obci bude zachovaná a nedôjde k jej rušeniu. 

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 
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Uznesenie č. 15/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) a ods. 9 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

A) majetok obce (predmet nájmu): časť priestoru v budove Domu služieb, súp. 
číslo 355, I. podzemné podlažie (suterén), 4 miestnosti + chodba o celkovej ploche 
116,3m², na pozemku parc. č. 667/1, k.ú. Chocholná-Velčice, ktorá je vo 
výlučnom vlastníctve obce ako prenajímateľa, zapísaná na LV č. 1. Predmet nájmu 
je vyznačený v prílohe tohto uznesenia. 

B) druh nájmu: dlhodobý - doba nájmu totožná s nájom priestorov na II.NP  

C) nájomca: SEPOOS, s.r.o., Chocholná-Velčice 172 913 04, IČO: 46736514, DIČ: 
2023596586, Zastúpený: Peter Surovský 

D) cena: 15€/m2 ročne, spolu za predmet nájmu ročne 1744,50€ + energie, vodné a 
stočné podľa spotreby, 

E) zdôvodnenie osobitného zreteľa: nájomca je oprávnenou osobou s predmetnom 
činnosti na prenájom priestorov za účelom krátkodobého i dlhodobého ubytovania. 
Na II. NP má od obce v prenájme priestory na poskytovanie krátkodobých i dlho-
dobých ubytovacích služieb obyvateľom i návštevníkom obce.  

Predmet nájmu: zámerom prenájmu suterénnych priestorov je vytvoriť potrebné 
priestorové a technické zázemie pre využívanie priestorov na krátkodobé a dlho-
dobé ubytovanie na II.NP, ktoré má už nájomca v prenájme.   

Prenájom priestorov napĺňa účel a zmysel, s ktorým boli prenajímané priestory ob-
cou zakúpené a zrekonštruované.  

F) spôsob zverejnenia: na úradnej tabuli obce a obecnej  internetovej stránke 
www.chocholna-velcice.sk 

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: 
Surovský Peter 

Uznesenie č. 16/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo ruší svoje uznesenie č. 04/2018-OZ zo dňa 15.1.2018. 

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: Surovský Peter Zdržal sa 

hlasovania: nikto 
 

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh ing. Pavla Vaneka na zámenu pozem-
kov ing. Pavla Vaneka CKN 2175/4 o výmere 252m2 (druh zastavaná plocha a ná-
dvorie) a CKN 2175/5 o výmere 28m2 (druh zastavaná plocha a nádvorie), spolu obe 
v celkovej výmere 280m2, za časť pozemku totožnej výmery odčlenenú od pozemku 
obce p.č. CKN 1978/1 vo výmere 3856m2 (druh zastavaná plocha a nádvorie). O návr-
hu zameniť pozemky obce ako je uvedené hlasovalo obecné zastupiteľstvo s nasledov-
ným výsledkom: 

Hlasovanie: za: Surovský Peter, Proti: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček 
Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter Zdržal sa 

hlasovania: nikto 
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Uznesenie č. 17/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh ing. Pavla Vaneka na zámenu pozemkov 
ing. Pavla Vaneka CKN 2175/4 o výmere 252m2 (druh zastavaná plocha a nádvorie) a 
CKN 2175/5 o výmere 28m2 (druh zastavaná plocha a nádvorie), spolu obe v celkovej 
výmere 280m2, za časť pozemku totožnej výmery odčlenenú od pozemku obce p.č. 
CKN 1978/1 vo výmere 3856m2 (druh zastavaná plocha a nádvorie).  

Uznesenie č. 18/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov nasledovne: 

A) majetok obce: pozemky v k.ú. Chocholná-Velčice: 

• CKN 1978/1 vo výmere 3 856m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• CKN 1978/2 vo výmere 799m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

B) druh prevodu odpredaj nadobúdateľovi   

C) nadobúdateľ: Dodek Pavol, rod. Dodek, Chocholná-Velčice 460, 91304, nar.: 
19880414  

D) cena: stanovená ako cena trhová znaleckým posudkom č. 212/2021, vypracova-
ným Ing. Andrejom Gálikom, znalcom, zapísaným v zozname znalcov, tlmoční-
kov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
pre odbor stavebníctvo - odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

Celková cena za odpredávané pozemky je 94 500€ (deväťdesiat štyri tisíc EUR). 
Všetky náklady súvisiace s prevodom bude znášať nadobúdateľ.  

E) zdôvodnenie osobitného zreteľa: nadobúdateľ je vlastníkom stavby - býv. admini-
stratívnej budovy roľníckeho družstva na pozemku CKN 1978/2 a iných súvisia-
cich stavieb na priľahlom pozemku 1978/1 - parkoviská, chodníky, žumpa, prístre-
šok na palivo... Časť pozemkov pod predmetnými stavbami, ako i zostávajúca časť 
pozemkov sú pre nadobúdateľa potrebné pre ďalšie využitie hlavnej budovy a 
stavieb, ktoré tvoria príslušenstvo k hlavnej budove.   

F) spôsob zverejnenia: na úradnej tabuli obce a obecnej  internetovej stránke 
www.chocholna-velcice.sk 

Hlasovanie: za: Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš Zden-
ko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: Červeňan Martin Zdržal sa 

hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 19/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom tej časti obecného pozemku reg. „E“, p.č. 
345/1, k.ú. Chocholná-Velčice, pôvodné k.ú. Veľká Chocholná, ktorá je ohraničená 
stavbou súp. číslo 774, vlastník Bariny Patrik, rod. Bariny, Východná 7160/9B, Tren-
čín 911 08, nar. 19820725. Pri prevode majetku je ďalej potrebné postupovať v súlade 
s §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 



Obec Chocholná-Velčice                Zápisnica z rokovania  obecného zastupiteľstva                  rok 2022                                        strana č. 8/8 

  

strana č. 8 / 8 
  

Uznesenie č. 20/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájmu obecných priestorov: 
 

majetok obce 
(predmet 
nájmu): 

časť priestoru v budove hasičskej zbrojnice súp. číslo 315 o ploche 
cca 17,84 m², na pozemku parc. č. 13/2, k.ú. Chocholná-Velčice, 
ktorá je vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, zapísaná na LV č. 1  

nájomca Iveta Trúnková, Chocholná-Velčice 151, 913 04 Chocholná-Velčice 

v zmysle predloženého dodatku č. 1 k zmluve o nájme.  

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín 
Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal 

sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 21/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatočnú zmenu rozpočtovej skladby výdavkov 
Sokol FC Chocholná-Velčice pre rok 2021 navýšením položky č. 15 športové potreby 
o sumu 5115,50€ a použitie zostávajúcich prostriedkov z dotácie, ktorá bola organizá-
cii pre rok 2021 poskytnutá z rozpočtu obce, na obstaranie športových potrieb.  

Hlasovanie: za: Červeňan Martin, Margetín Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, 
Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: Horňák Peter Mgr. Zdržal sa hlasovania: Juríček 
Peter Mgr. 
 

 V závere rokovania, v bode „11. rôzne, diskusia“ obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie príspevky z diskusie: 

• informáciu starostu o príprave pamätnej tabule obetiam - občanom obce, ktorí prišli 
o život pri bojoch v II. svetovej vojne počas prechodu frontu cez obec v apríli 1945, 

• informáciu starostu obce o aktuálnom cestovnom poriadku, v rámci ktorého zostali 
zachované spoje č. 3 a 6 spoja 309402 Trenčín, Chocholná-Velčice, Kykula, 

• požiadavku obyvateľov na inštaláciu VO na konečnej zastávke autobusu v doline. 

 Keďže poslanci ani prítomní občania už nemali v rámci diskusie ďalšie príspev-
ky, pripomienky a požiadavky, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

Chocholná-Velčice 29. apríla 2022 
 
 

 meno a priezvisko podpis  

zapísala Bc. Eva Pavlíková podpis pečiatka 

overovateľ Červeňan Martin podpis 
 

 

 

podpis 
_________________________________ 
Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

overovateľ Horňák Peter Mgr. podpis 

 
 


