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

 Juríček Peter Mgr. Margetín Peter Pupiš Zdenko 

 Šimko Jaroslav Šprtel Peter Revay Tomáš Ing. 
 
 

 

Ospravedlnení:  Surovský Peter  Adamčí Ľubomír  

Neprítomný: --------------------   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Juríček Peter Mgr., Šprtel Peter 

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. záverečný účet obce za rok 2021 

- správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 

4. čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky 

5. zmena - dodatok č. 1 k zmluve pre umiestnenie Z-BOXu, Packeta Slovakia s.r.o.  

6. kúpna zmluva - odkúpenie pozemkov obce - Dodek Pavol 

7. kúpna zmluva - odkúpenie pozemkov obce - Bariny Patrik 

8. kúpna zmluva - odkúpenie pozemku obce - Západoslovenská distribučná a.s.  

9. nájom priestorov v Dome služieb - PROLIGA s.r.o.  

10. majetkoprávne usporiadanie zvonice v Chocholnej-Velčiciach 

11. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

12. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice 

13. určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre funkčné obdobie 2023 - 2026 

14. určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

15. rôzne, diskusia 

16. záver                                                                                                                        

Uznesenie č. 22/2022 - 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, Šimko Jaroslav, Šprtel 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. 23/2022 - 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, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 24/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení položky roz-

počtu „výnos dane z príjmov“ za obdobie január – jún 2022. 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 25/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo vo veci záverečného účtu obce Chocholná-Velčice za rok 2021: 

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, 

b) berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12. 

2021, 

c) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 187.124,44€.  

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 26/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 27.960,- € na kapitálové výdavky 

Cyklotrasa Kykula – doplňujúce stavebné práce 

b) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy - Finančné operácie: + 27.960,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

454 Z rezerv. fondu obce: 32.786,53€ 60.746,53 € 60.746,53 € 

Výdavky – Kapitálový rozpočet: + 27.960,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

700 Kapitálové výdavky: 125.786,53 € 153.746,53 € 153.746,53 € 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš Zdenko, Šimko 

Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: Juríček Peter Mgr., 
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Uznesenie č. 27/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

c) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 34.951,- € na kapitálové výdavky 

Autobusová zastávka Chocholná-Velčice - Čakáreň 

d) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy - Finančné operácie: + 34.951,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

454 Z rezerv. fondu obce: 32.786,53€ 60.746,53 € 95.697,53 € 

Výdavky – Kapitálový rozpočet: + 34.951,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

700 Kapitálové výdavky: 125.786,53 € 153.746,53 € 188.697,53 € 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Margetín Peter, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., 
 

Uznesenie  č. 28/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve so spoločnosťou 

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO: 48 136 999, IČ DPH: SK2120099014, zastúpenou Matúšom Bausom, 

kde predmetom nájmu je časť pozemku obce pre umiestnenie samoobslužného auto-

matu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb („ZBox“), na-

chádzajúca sa pozemku CKN 1/3, k.ú Chocholná-Velčice, ktorý je vo výlučnom vlast-

níctve obce ako prenajímateľa, zapísaný na LV č. 1, v súlade s predloženým návrhom 

dodatku č. 1 k nájomnej zmluve.  

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie  č. 29/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov obce z dôvodu hodného osobit-

ného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, nachádzajúcich sa v obci Chocholná-Velčice, katastr. 

území Chocholná-Velčice, zapísaných na LV č. 1714: 

- parcela registra ,,C” KN, č. 1978/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3795 m², 

- parcela registra ,,C” KN, č. 1978/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 799 m², 

- parcela registra ,,C” KN, č. 1978/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m², 

nadobúdateľovi: Dodek Pavol, rod. Dodek, Chocholná-Velčice 460, 91304, nar.: 

19880414, v súlade s predloženým návrhom kúpnej zmluvy, nasledovne:   

majetok 

obce: 
pozemky v k.ú. Chocholná-Velčice: 

• CKN 1978/1 vo výmere 3856m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, pozemok rozdelený na pozemky CKN 1978/1 a 1978/7 

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

a nádvorie 
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druh prevodu odpredaj nadobúdateľovi  
nadobúdateľ: Dodek Pavol, rod. Dodek, Chocholná-Velčice 460, 91304,  

nar.: 19880414 
cena: stanovená ako cena trhová znaleckým posudkom č. 212/2021, vy-

pracovaným Ing. Andrejom Gálikom, znalcom, zapísaným v zozname 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Minister-stvom 

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 nado-búdateľ.  
zdôvodnenie 

osobitného 

zreteľa:  

nadobúdateľ je vlastníkom stavby - býv. administratívnej budovy roľ-

níckeho družstva na pozemku CKN 1978/2 a iných súvisiacich sta-

vieb na priľahlom pozemku 1978/1 - parkoviská, chodníky, žumpa, 

prístrešok 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.  
spôsob 

zverejnenia 
• úradná tabuľa 

• internetová stránka www.chocholna-velcice.sk 
zverejnené od: 29. apríla 2022 zverejnené do: 1. júla 2022 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Uznesenie  č. 30/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v celkovej výmere 119m2, vytvorených odčlenením z pozemku 

obce registra „E“, p. č. 345/1, KÚ Chocholná-Velčice, pôvodné KÚ Veľká Chocholná, 

geometrickým plánom č. 43621457-32-22, úradne overeným 9.6.2022 pod č. 787/22:  

• C-KN 1924/19 o výmere 34m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1924/21 o výmere 1m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1932/2 o výmere 79m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1932/4 o výmere 5m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

nadobúdateľovi: Bariny Patrik r. Bariny, Východná 7160/9B, Trenčín, PSČ 911 08, 

nar. 25.07.1982, v súlade s predloženým návrhom kúpnej zmluvy, nasledovne:  

 

majetok obce: pozemky v k.ú. Chocholná-Velčice, celkovo 119m2: 
 • C-KN 1924/19 o výmere 34m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1924/21 o výmere 1m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1932/2 o výmere 79m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 1932/4 o výmere 5m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

Predmetné pozemky sú novovytvorené odčlenením z pozemku obce registra „E“, 

p.č. 345/1, KÚ Chocholná-Velčice, pôvodné KÚ Veľká Chocholná, geome-

trickým plánom č. 43621457-32-22, úradne overeným 9.6.2022 pod č. 787/22. 

druh prevodu odpredaj nadobúdateľovi  
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nadobúdateľ: Bariny Patrik r. Bariny, Východná 7160/9B, Trenčín, PSČ 911 08, 

nar. 25.07.1982 
cena: stanovená dohodou ako cena, za ktorú obec aktuálne v predmetnej 

lokalite predáva svoje pozemky, zastavané stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa. Celková cena za odpredávané pozemky je 20,31€/m2, 

spolu za pozemky 2417€ (dvetisícštyristosedemnásť). Všetky nákla-

dy súvisiace s prevodom bude znášať nadobúdateľ. 

majetok obce: pozemky v k.ú. Chocholná-Velčice: 
zdôvodnenie 

osobitného 

zreteľa:  

nadobúdateľ je vlastníkom stavby súp. č. 774, druh stavby poľno-

hospodárska budova (kravín), zapísanej na LV č. 3487.  

Pozemky predávané obcou sa nachádzajú pod predmetnou stavbou 

a v jej bezprostrednej blízkosti. Pre potrebu obce sú pozemky nevy-

užiteľné a pre nadobúdateľa sú potrebné pre ďalšie využitie a využí-

vanie stavby v jeho vlastníctve.  
spôsob 

zverejnenia 
• úradná tabuľa 

• internetová stránka www.chocholna-velcice.sk 
zverejnené od: 15. júna 2022 zverejnené do: 1. júl 2022 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 31/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v celkovej výmere 29m2, vytvorených odčlenením z pozemku 

obce registra „E“, p. č. 350/102, KÚ Chocholná-Velčice, pôvodné KÚ Velčice, 

geometrickým plánom č. 34125361-55/2022, úradne overeným 6.5.2022 pod č. 

643/22:  

• C-KN 2175/6 o výmere 20m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

• C-KN 2175/7 o výmere 9m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

nadobúdateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

IČO: 36 361 518,  IČ DPH: SK2022189048, v súlade s predloženým návrhom kúpnej 

zmluvy, nasledovne:  

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

• C-KN 2175/6 o výmere 20m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

• C-KN 2175/7 o výmere 9m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie 

Predmetné pozemky sú novovytvorené odčlenením z pozemku obce 

registra „E“, p.č. 350/102, KÚ Chocholná-Velčice, pôvodné KÚ 

Velčice, geometrickým plánom č. 34125361-55/2022, úradne 

overeným 6.5.2022 pod č. 643/22 
druh prevodu odpredaj nadobúdateľovi  
nadobúdateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava 

IČO: 36 361 518,  IČ DPH: SK2022189048 
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cena: stanovená dohodou ako cena prevyšujúca predpokladanú trhovú ce-

nu, za ktorú sa obvykle predávajú porovnateľné pozemky v priľahlej 

lokalite. Celková cena za odpredávané pozemky je 30€/m2, spolu 

870€ (osemstosedemdesiat EUR). Všetky náklady súvisiace s prevo-

dom bude znášať nadobúdateľ (kupujúci).  
zdôvodnenie 

osobitného 

zreteľa:  

nadobúdateľ je vlastníkom stavby - distribučnej kioskovej trafosta-

nice, ktorá bola postavená so súhlasom obce na predmetnom pozem-

ku obce. Zmluvou o budúcej zmluve zo dňa 6.3.2020 obec prisľú-

bila odpredať investorovi po realizácii predmetnej stavby potrebný 

pozemok. Prevádzka trafostanice je existenčne dôležitá pre zásobo-

vanie priľahlej lokality elektrickým prúdom.  
spôsob 

zverejnenia 
• úradná tabuľa 

• internetová stránka www.chocholna-velcice.sk 

zverejnené od: 15. júna 2022 zverejnené do: 1. júla 2022 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 32/2022 - 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. nadzemné podlažie, miestnosť I.01 o celkovej ploche 32,1m², 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: PROLIGA, s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-Velčice 913 04, IČO: 

52 296 946, DIČ: 2120979300, zastúpený: Mgr. Daniela Kozárcová, 

D) cena: 41€/m2 ročne, spolu za predmet nájmu ročne 1316,10€ + energie, vodné a 

stočné podľa spotreby, 

E) zdôvodnenie osobitného zreteľa: nájomcom je miestna firma poskytujúca služby 

obci, miestnym spoločenským organizáciám a obyvateľom, s perspektívou zamest-

návania miestnych občanov. Nájomca už má na II. NP od obce v prenájme priesto-

ry, pričom terajšie priestory sú už pre nájomcu priestorovo nepostačujúce.  

Nové prenajaté priestory bude nájomca využívať na poskytovanie služieb:  vyda-

vateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, dizajnérske činnosti, 

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, organizovanie 

športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služ-

by súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketingové služby, 

prieskum trhu a verejnej mienky, fotografické služby. 

Prenájom priestorov napĺňa účel a zmysel, s ktorým boli prenajímané priestory ob-

cou zakúpené a čiastočne zrekonštruované.  
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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: nikto 

Uznesenie  č. 33/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) schvaľuje majetkoprávne vysporiadanie nasledovných 

stavieb v prospech vlastníka: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Drietoma, IČO: 

34072268, Drietoma 4, 913 03 Drietoma: 

a) kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (Veľká Chocholná), postavená na pozemku obce 

CKN p.č. 14/1, KÚ Chocholná-Velčice, ostatná plocha o celkovej výmere 3 957m2  

b) kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (Malá Chocholná), postavená na pozemku 

obce CKN p.č. 2090/2, KÚ Chocholná-Velčice, ostatná plocha o výmere 4 084m2  

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 34/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2022 v predloženom znení.  

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 35/2022- OZ 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

Chocholná-Velčice v súlade s ustanovením § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom znení:  

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice 

Obec Chocholná-Velčice, zastúpená Ing. Ľubomírom Škriečkom, starostom obce, 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice v súlade s ustanovením 

§18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon).  

Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice na kratší 

pracovný čas s 20% úväzkom.  

Podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať: 

1. kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Chochol-

ná-Velčice:        ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Ďalšie predpoklady 

• bezúhonnosť 

• prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe minimálne 3 roky 

• znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy 

http://www.chocholna-velcice.sk/
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3. Náležitosti písomnej prihlášky 

• prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chocholná-

Velčice 

• titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje 

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej 

pozície 

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelania 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu 

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce Chocholná-Velčice 
 

4. Termín doručenia písomných prihlášok: najneskôr piatok 26. augusta 2022 do 

14:00 hod. 
 

5. Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok: 

kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice musí 

doručiť písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu 

na Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach v zalepenej obálke...  

• pri osobnom doručovaní do podateľne Obecného úradu Chocholná-Velčice, 

Chocholná-Velčice 312, 91304 

• pri doručovaní poštou na adresu Obec Chocholná-Velčice, obecný úrad, Cho-

cholná-Velčice 312, 913 04. Pri doručení poštou je pre určenie dodržania termínu 

doručenia prihlášky rozhodujúci dátum podania zásielky na podacej pošte (podľa 

podacej pečiatky pošty).  
 

Zalepenú obálku treba označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce Chocholná-

Velčice. Neotvárať!“ 
 

6. Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí Komisia obecného zastupi-

teľstva v Chocholnej-Velčiciach na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice, zlo-

žená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Chocholná-Velčice (v zložení Zdenko 

Pupiš, Mgr. Peter Horňák, Mgr. Peter Juríček), ktorá najneskôr 04. 09. 2022 

vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice. 

 

7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky 

a včas podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kon-

trolóra obce Chocholná-Velčice v súlade s §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom bude Obecným úra-

dom Chocholná-Velčice zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra 

obce Chocholná-Velčice najmenej 9 dní pred jej konaním. 
 

8. Určuje dĺžku prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti 

sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené prihlášky. 
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9. V súlade s ustanovením §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani 

jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 

schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 

v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciami uvedenými v § 18 ods. (2) 

zákona, napr.  poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 

alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.  
 

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného 

obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podni-

kateľskú činnosť. 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 36/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo určuje podľa § 11 odsek (3) písm. d) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, že vo volebnom období 2022 až 2026 bude 

obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach v počte 9 poslancov. 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 37/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo určuje podľa § 166 ods. (3) zákona č. 180/2014 zb. o pod-

mienkach výkonu volebného práva v aktuálnom znení, pre voľby do orgánov obecnej 

samosprávy pre nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 volebné obvody a počet 

volených poslancov obecného zastupiteľstva v nich nasledovne: 

celá obec bude jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 38/2022- OZ 

Obecné zastupiteľstvo určuje podľa §11 odsek (4) písm. i) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, že vo volebnom období 2022 až 2026 bude 

starosta obce Chocholná-Velčice vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok, 

vo výške 100%). 

Hlasovanie: 

za: Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Margetín Peter, Pupiš 

Zdenko, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 
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 V závere rokovania, v bode „15. rôzne, diskusia“ obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie príspevky z diskusie: 

• informáciu starostu o konečnom návrhu pamätnej tabule obetiam - občanom obce, 

ktorí prišli o život pri bojoch v II. svetovej vojne počas prechodu frontu cez obec 

v apríli 1945, a objednaní výroby a montáže tabule v cene 940,-€,  

• informáciu starostu obce o predbežnom súhlase k odpredaju časti obecného pozem-

ku parc. č 2129/1 pre umiestnenie stavby trafostanice v rámci projektu ACON 

(uloženie VN v Chocholnianskej doline „do zeme“). Presné podmienky umiestnenia 

elektroenergetických rozvodov a zariadení budú dohodnuté vo vzájomne odsúhla-

senej zmluve o budúcej kúpnej zmluve.  

• informáciu starostu obce a poslanca Jaroslava Šimka o príprave realizácie optickej 

dátovej siete v intraviláne obce a tiež aj v Chocholnianskej doline (v rámci projektu 

ACON). Investorom bude Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.  

 

 Keďže poslanci ani prítomní občania už nemali v rámci diskusie ďalšie príspev-

ky, pripomienky a požiadavky, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

Chocholná-Velčice 1. júla 2022 
 

 

 
meno a 

priezvisko 
podpis  

zapísala 
Bc. Eva 

Pavlíková 
podpis pečiatka 

overovateľ 
Juríček Peter 

Mgr. 
podpis 

 
podpis 

_____________________________________ 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

overovateľ Šprtel Peter podpis 

 

 


