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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:  Pupiš Zdenko   

Neprítomný: --------------------   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Surovský Peter, Červeňan Martin 

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. dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov ... pre ZUŠ Chocholná-Velčice 

5. nájom priestorov v Dome služieb - Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 

6. zmena a doplnky č. 2 územného plánu obce Chocholná-Velčice 

7. voľba hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice 

8. dofinancovanie cyklo-projektu ZOBTM „Cyklotrasa ako prostriedok k 

objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch“ 

9. rôzne, diskusia                                                                

10. záver 

Uznesenie č. 52/2022 - 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. 53/2022 - 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. 54/2022 - OZ 

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

počtu „výnos dane z príjmov“ za obdobie január – október 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. 55/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo : 

a) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 6.000,- € na kapitálové výdavky – 

rekonštrukcia Domu smútku vo Velčiciach – práce naviac 

b) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy - Finančné operácie: + 6.000,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

454 Z rezervného fondu obce: 32.786,53 € 184.855,06 € 190.855,06 € 

Výdavky – Kapitálový rozpočet: + 6.000,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

717002 Rekonštr.DS Velčice: 32.786,53 € 214.314,20 € 220.314,20 € 

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. 56/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 25.000,- € na kapitálové výdavky -

rekonštrukcia priestorov pre poštu v sč.355 

b) schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 

Príjmy - Finančné operácie: + 25.000,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

454 Z rezervného fondu obce: 32.786,53 € 190.855,06 € 215.855,06 € 

Výdavky - Kapitálový rozpočet: + 25.000,- €  

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

717002KZ:46 Rekonštr.sč.355:      0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

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 
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Uznesenie č. 57/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu:  

Bežné príjmy: + 24.000,- € (prognóza jún 2022) 

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

111003 Výnos dane z príjmov:  660.000,- € 670.129,00 € 694.129,00 € 

Bežné príjmy: + 6.000,-€ 

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

212003 Príjmy z prenaj. priestor.: 15.000,- € 15.000,00 € 21.000,00 € 

Príjmy spolu: + 30.000,- € 

Bežné výdavky: + 23.050,- € (údržba ciest + 13.000,-€, údržba verejného osvetlenia + 

7.000,-€, súkromnej ZUŠ + 3.050,- €) 

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

635006 Údržba ciest:      11.000,00 €  

635006 Údržba VO:         800,00 €    

642005 Súkromnej ZUŠ:   68.092,00 €   

16.000,00 € 

  500,00 € 

68.092,00 € 

29.000,00 € 

  7.500,00 € 

 71.142,00 € 

Kapitálové výdavky: + 6.950,- € 

Schválený rozpočet na rok 2022  
po zmene 

rozpočtu 

po poslednej 

zmene 

700 Kapitálové výdavky:   125.786,53 € 406.642,06 € 413.592,06 € 

Výdavky spolu: + 30.000,- € 

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. 58/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných pro-

striedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s prijímateľom: Súkromná 

základná umelecká škola, Chocholná-Velčice, v predloženom 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. 59/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o premiestnení prevádz-

ky Slovenskej pošty a.s. v Chocholnej -Velčiciach na nové miesto v Dome služieb.  

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. 60/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Mgr. Petra Horňáka, aby bol bod rokovania 

č. 6. „zmena a doplnky č. 2 územného plánu obce Chocholná-Velčice“ presunutý na 

budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:   za: Adamčí Ľubomír, Horňák Peter Mgr.,   Proti: Margetín Peter, Šimko 

Jaroslav,   Zdržal sa hlasovania: Červeňan Martin, Juríček Peter Mgr., Surovský 

Peter, Šprtel Peter  

Uznesenie č. 61/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmien a doplnkov (ZaD) č. 2 územného plánu 

obce Chocholná-Velčice. Ďalej obecné zastupiteľstvo:  

a) berie na vedomie: 

1. správu o prerokovaní návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Chocholná-Velčice vypracovanú 

Ing. Beatou Vaculčíkovou, odborne spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP 

a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona (reg. č. 435 zo dňa 19.10.2021), 

2. výsledok preskúmania návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Chocholná-Velčice Okresným 

úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného 

zákona (list č OU-TN-OVBP1-2022/008545-010 zo dňa 03.10.2022). 

b) súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu ZaD č. 2 

ÚPN-O Chocholná-Velčice podľa § 22 stavebného zákona. 

c) schvaľuje 

1. podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán 

obce Chocholná-Velčice - Zmeny a doplnky č. 2, spracovaný Ing. arch. Róber-

tom Kimle, autorizovaný architekt (2326AA) a Ing. arch. Martinom Fabianom, 

autorizovaný architekt (2322AA), 

2. podľa §11 ods.4 písm.g) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov Všeobecne záväzné nariad. obce Chocholná-Velčice č. 1/2022 

zo dňa 21.10.2022, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje 

Záväzná časť územného plánu obce Chocholná-Velčice - Zmeny a doplnky č. 2. 

d) ukladá starostovi obce Chocholná-Velčice prostredníctvom odborne spôsobilej o-

soby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona (do 3 mesiacov od 

schválenia ZaD č. 2 ÚPN-O) :  

1. zverejniť záväznú časť územného plánu obce Chocholná-Velčice – Za D č. 2 

vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 

spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,   

2. doručiť záväznú časť územného plánu obce Chocholná-Velčice – ZaD č. 2 dot-

knutým orgánom štátnej správy v zmysle § 27 ods.4 písm. b) stavebného zákona, 

3. vyhotoviť o obsahu územného plánu obce Chocholná-Velčice – ZaD č. 2 regi-

stračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 

o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,   
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4. označiť dokumentáciu územ. plánu obce Chocholná-Velčice - ZaD č. 2 schvaľo-

vacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,    

5. uložiť územný plán obce Chocholná-Velčice – ZaD č. 2 v obci, na stavebnom ú-

rade a na Okresnom úrade Trenčín v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona. 

Hlasovanie:   za:, Červeňan Martin Margetín Peter, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, 

Šprtel Peter   Proti: Horňák Peter Mgr., Juríček Peter Mgr., Adamčí Ľubomír    Zdržal 

sa hlasovania: nikto  

Uznesenie č. 62/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovný procesný postup voľby hlavného kon-

trolór obce Chocholná-Velčice, vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva č. č. 

35/2022 zo dňa 1. júla 2022 o vyhlásení 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: 

1. voľba hlavného kontrolóra bude priama, verejným hlasovaním zdvihnutím ruky - 

aklamačne.  

2. samotnej voľbe bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Po skončení 

prezentácie sa uskutočni voľba hlavného kontrolóra. 

3. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

všetkých poslancov, teda min. 5 hlasov poslancov obecného zastupiteľstva. 

4. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov od zvolenia do funkcie. Funkčné 

obdobie kontrolóra začína 24.10.2022, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  

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. 63/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice 

Ing. Tomáš Revaya, byt. Drietoma 457, 91303 Drietoma. Výkon funkcie hlavného 

kontrolóra bude trvať 6 rokov od zvolenia do funkcie. Funkčné obdobie začína 24.10. 

2022, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  

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. 64/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Chocholná-Velči-

ce Ing. Tomášovi Revayovi  na výkon inej zárobkovej činnosti.  

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. 65/2022 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dofinancovanie cyklo-projektu ZOBTM „Cyklotrasa 

ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpa-

toch“ na účet združenia vo výške 14 129,32€ z rozpočtu obce. Finančné prostriedky 

budú poskytnuté združeniu z rozpočtu roku 2022, ak to finančná situácia umožní. 

V opačnom prípade bude táto suma zahrnutá do rozpočtu roku 2023. 

Hlasovanie:  za: Adamčí Ľubomír, Červeňan Martin, Margetín Peter, Surovský Peter, 

Šimko Jaroslav, Šprtel Peter Proti: Horňák Peter Mgr., Zdržal sa hlasovania: Juríček 

Peter Mgr., 
 

 V závere rokovania, v bode „9. rôzne, diskusia“ obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie príspevky z diskusie: 

• pozvanie starostu na exkurziu do SIHOTPARKu,  

• informáciu starostu o premenovaní autobus. zastávok v obci Chocholná-Velčice:  

- Chocholná-Velčice, Kopunec na Chocholná-Velčice, Chocholná 

- Chocholná-Velčice, Brunovský na Chocholná-Velčice, Malá Chocholná 

- Chocholná-Velčice na Chocholná-Velčice, Velčice 

• informácie Jaroslava Šimka o budovaní optickej dátovej siete v obci spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Spoločnosť uvažuje aj o sprístupnení 

optickej dátovej siete (ktorú buduje v rámci projektu ACON) pre obyvateľov v Cho-

cholnianskej doline.  

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

pripomienky a požiadavky, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

 

Chocholná-Velčice 21. októbra  2022 
 

 

 meno a priezvisko podpis  

zapísala 
Bc. Eva 

Pavlíková 
podpis pečiatka 

overovateľ 
Surovský 

Peter 
podpis 

 
podpis 

_____________________________________ 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

overovateľ 
Červeňan 

Martin 
podpis 

 

 


