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Prítomní: Škriečka Ľubomír Ing. Adamčí Ľubomír Červeňan Martin 

 Horňák Peter Mgr. Juríček Peter Mgr. Margetín Peter 

 Surovský Peter  Šimko Jaroslav Šprtel Peter 

 Revay Tomáš Ing.   
 

Ospravedlnený:  --------------------   

Neprítomný: Pupiš Zdenko   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Margetín Peter, Šimko Jaroslav 

Písaním zápisnice starosta poveril: Bc. Pavlíková Eva 

Zasadnutie otvoril starosta Ing. Škriečka Ľubomír. Privítal prítomných a kon-

štatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania-

schopné. 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. čerpanie rezervného fondu a zmeny rozpočtu 

4. informácia: príprava chodníka okolo cesty III/1225 v obci 

5. umiestnenie drobnej stavby na pozemkoch obce 

6. nájom priestorov v Dome služieb - PROLIGA s.r.o., Chocholná-Velčice 

7. nájom priestorov v Dome služieb - SEPOOS s.r.o., Chocholná-Velčice 

8. príprava priestorov v Dome služieb pre Poštu Chocholná-Velčice 

9. odkúpenie rodinného domu súp. číslo 126 

10. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice - zmena 

11. rôzne, diskusia                                                                                                                               

12. záver 

Uznesenie č. 39/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zve-

rejnenom znení. 

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

Uznesenie č. 40/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, 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  
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Uznesenie č. 41/2022 - OZ 

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

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

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 42/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo:  

a) schvaľuje rekonštrukciu Domu smútku vo Velčiciach v celkovej sume 214.314,20€ 

a jej financovanie v sume 97.787,- € z prostriedkov za odpredaj pozemkov a v sume 

83.740,67 € z rezervného fondu 

b) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy – Kapitálový rozpočet:  + 97.787,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

233001 Z predaja pozemkov   0,00€ 97.787,- € 97.787,- € 

Príjmy – Finančné operácie:  + 83.740,67 

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

454001 Z rezervného fondu: 32.786,53 € 95.697,53 € 179.438,20 € 

Výdavky – Kapitálový rozpočet: + 181.527,67 €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

717002 Rekonš. DS Velčice: 32.786,53 € 214.314,20 € 214.314,20 € 

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie č. 43/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 5.416,86 € na kapitálové výdavky - 

realizácia chodníka v materskej škôlke z dôvodu odstránenia jeho havarijného stavu 

b) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy - Finančné operácie: + 5.416,86 €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

454 Z rezerv. fondu obce: 32.786,53€ 179.438,20 € 184.855,06 € 

Výdavky – Kapitálový rozpočet: + 5.416,86 €  

Schválený rozpočet na rok 2022  Po zmene rozpočtu Po poslednej zmene 

700 Kapitálové výdavky: 125.786,53 € 370.225,20 € 375.642,06 € 

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Uznesenie č. 44/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu:  

Bežné príjmy - + 3.735,00 € 

Schválený rozpočet Rozpočet po úprave 

111003 – Výnos dane z príjmov:   666.394,00 € 670.129,00 € 

Bežné výdavky - +3.735,00 € 

Schválený rozpočet Rozpočet po úprave 

614 – Odmeny OcÚ:               4.937,00 € 7.704,00 € 

620 – Poistné OcÚ:               45.307,00 € 46.275,00 € 

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 45/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu odborného referenta stavebného 

úradu Roberta Hurtoňa o aktuálnom stave prípravy chodníka okolo cesty III/1225 

v obci.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 46/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) predbežne súhlasí s umiestnením inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanali-

zácia, dátové pripojenie) pre potreby prevádzok v areáloch býv. roľníckeho družstva 

v Chocholnej, do pozemkov obce, ak to bude situácia preukázateľne vyžadovať,  

b) požaduje zistenie záujmu  a možnej spolupráce a participácie  na budovaní a užíva-

ní uvedených sietí v bode a) od majiteľov a užívateľov prevádzok v areáloch býv. 

roľníckeho družstva v Chocholnej.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 47/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje v zmysle zverejneného zámeru z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

prenájom nebytových priestorov časť priestoru v budove Domu služieb - „Obchod-

né zariadenie“, býv. budova COOP Jednoty, 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, stav-

ba zapísaná na LV č. 1. nájomcovi PROLIGA, s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-

Velčice 913 04, IČO: 52 296 946, DIČ: 2120979300, zastúpený: Mgr. Daniela 

Kozárcová, v súlade s predloženým návrhom nájomnej zmluvy, nasledovne: 
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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 vlast-

níctve obce ako prenajímateľa, zapísaná na LV č. 1. Predmet nájmu 

je vyznačený v prílohe tohto zverejnenia. 

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

nájomca PROLIGA, s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-Velčice 913 04, 

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

Kozárcová, 

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

vodné a stočné podľa spotreby, 

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 priestory, pričom terajšie priestory sú už pre nájomcu 

priestorovo nepostačujúce.  

Nové prenajaté priestory bude nájomca využívať na poskytovanie 

služieb: vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske 

práce, dizajnérske činnosti, prevádzkovanie kultúrnych, spoločen-

ských a zábavných zariadení, organizovanie športových, kultúr-

nych a iných spoločenských podujatí, počítačové služby a služby 

súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, reklamné a marketin-

gové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, fotografické služby. 

Prenájom priestorov napĺňa účel a zmysel, s ktorým boli pre-

najímané priestory obcou zakúpené a čiastočne zrekonštruované. 

spôsob 

zverejnenia 
• úradná tabuľa 

• internetová stránka www.chocholna-velcice.sk 

zverejnené od: 14.07.2022 zverejnené do:  9.9.2022 

b) poveruje (ak nájomca odmietne zmluvu podpísať) Ing. Ľubomíra Škriečku úlohou 

zabezpečiť prenájom predmetného majetku obce obchodnou verejnou súťažou 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení ne-

skorších predpisov), za cenu minimálne 41€/m2/rok, obchodnú verejnú súťaž za-

bezpečiť po organizačnej a administratívnej stránke, vypracovať podmienky verej-

nej obchodnej súťaže a predložiť ich na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupi-

teľstva.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 48/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zverejneného zámeru z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa schvaľuje prenájom nebytových priestorov o ploche 116,3m² v budove „Ob-

chodné zariadenie“, býv. budova COOP Jednoty, súp. číslo 355 na pozemku parc. č. 

667/1, k.ú. Chocholná-Velčice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce ako prenajíma-

teľa, nájomcovi SEPOOS s.r.o., Chocholná-Velčice 172, v súlade s predloženým 

návrhom nájomnej zmluvy, nasledovne: 
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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 výluč-

nom vlastníctve obce ako prenajímateľa, zapísaná na LV č. 1. Pred-

met nájmu je vyznačený v prílohe zverejneného zámeru i zmluvy.  

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

nájomca SEPOOS, s.r.o., Chocholná-Velčice 172 913 04, 

IČO: 46736514, DIČ: 2023596586, zastúpený: Peter Surovský 

cena: 15€/m2 ročne, spolu za predmet nájmu ročne 1744,50€ + energie, 

vodné a stočné podľa spotreby, 

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 dlhodobých 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 dlhodobé ubytovanie na II.NP, ktoré  má 

už nájomca v prenájme.   

Prenájom priestorov napĺňa účel a zmysel, s ktorým boli prenajímané 

priestory obcou zakúpené a zrekonštruované. 

spôsob 

zverejnenia 
• úradná tabuľa 

• internetová stránka www.chocholna-velcice.sk 

zverejnené od: 29. apríla 2022 zverejnené do:  9. septembra 2022 

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter  Proti: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 49/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave nebyto-

vých priestorov, miestnosť číslo I.02 na 1. nadzemnom podlaží o ploche 48,5m² v bu-

dove „Obchodné zariadenie“, býv. budova COOP Jednoty, súp. číslo 355 na pozemku 

parc. č. 667/1, k.ú. Chocholná-Velčice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce ako bu-

dúceho prenajímateľa, pre prevádzku Pošty Chocholná-Velčice.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uznesenie  č. 50/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odkúpenie domu súp. číslo 126 a pozemku CKN 

č. 382 o výmere 552m2,v, katastrálne územie Chocholná-Velčice, do vlastníctva obce.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter 

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 
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Uznesenie  č. 51/2022- OZ 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) mení uznesenie č. 35/2022 zo dňa 1. júla 2022 o vyhláse-

ní 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 

nasledovne: 

a) termín doručenia písomných prihlášok v bode č. 4 sa mení na: „najneskôr pon-

delok 3. októbra 2022 do 14:00 hod.“ 

b) termín najneskoršieho vyhodnotenia splnenia podmienok jednotlivých uchádzačov 

v bode č. 6 sa mení na: „najneskôr 7.10.2022“. 

c) ostatné znenie uznesenia č. 35/2022 zo dňa 1. júla 2022 zostáva nezmenené.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Horňák Peter Mgr., Juríček Pe-

ter Mgr., Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter   

Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto 
 

 V závere rokovania, v bode „12. rôzne, diskusia“ obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie príspevky z diskusie: 

• požiadavku na opravu cesty na Pálčie od odbočky z cesty č. 1876 až po koniec ces-

ty. Bolo dohodnuté, že obecný úrad zabezpečí opravu najpoškodenejších častí for-

mou vyplnenia výtlkov makadamom a jeho spevnením asfaltom od firmy Skála 

v počte 3 vozidlá,  

• informáciu starostu o príprave volieb do orgánov samosprávy obce a samosprávy 

TSK,  

• informácie starostu obce o aktuálnej situácii v ZŠsMŠ Chocholná-Velčice.  

   Keďže poslanci ani prítomní občania už nemali v rámci diskusie ďalšie príspevky, 

pripomienky a požiadavky, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

 

Chocholná-Velčice 9. septembra 2022 
 

 

 meno a priezvisko podpis  

zapísala 
Bc. Eva 

Pavlíková 
podpis pečiatka 

overovateľ Margetín Peter podpis 

 
podpis 

_____________________________________ 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

overovateľ Šimko Jaroslav podpis 

 

 


