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

 Juríček Peter Mgr. Margetín Peter Surovský Peter 

 Šimko Jaroslav Šprtel Peter Adamčiová Dominika Bc. 

 Revay Tomáš Ing. Pupiš Zdenko Královič Roman Ing. 

 Michalec Ján Bc.  Mikula Miroslav  
 

Ospravedlnený:  Adamčí Ľubomír   

Neprítomný: --------------------   

Za overovateľov zápisnice starosta určil : Červeňan Martin, Margetín Peter 

Písaním zápisnice starosta poveril: Lucia Margetínová 
 

Program zasadnutia: 

1. otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  

3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

6. poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona o obecnom zriadení  

7. návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

8. návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov 

9. určenie platu starostu obce 

10. delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

11. diskusia 

12. záver 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka. 

Predseda miestnej volebnej komisie v Chocholnej-Velčiciach Mgr. Peter Juríček oznámil 

prítomným výsledky volieb do orgánov samosprávy a odovzdal novozvolenému starosto-

vi a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 

V mene obce sa starosta poďakoval poslancom i občanom, s ktorými spolupraco-

val v predchádzajúcom volebnom období, za ich spoluprácu. Poslancom, ktorým skončilo 

volebné obdobie, a tiež hlavnému kontrolórovi obce odovzdal pamätné plakety.  

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších zmien a doplnkov zložil novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka sľub 

starostu.  Protokol o zložení sľubu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

V zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších zmien a doplnkov zložili novozvolení poslanci do rúk starostu obce poslanecký sľub. 

Protokol o zložení sľubu tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Škriečka sa krátko prihovoril k prítom-

ným. Po svojom príhovore  konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 

a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.   

Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ)  

 

  



Obecný úrad Chocholná-Velčice       Zápisnica z ustanovujúceho rokovania  obecného zastupiteľstva       rok 2022                            strana č. 2/4  

 

strana č. 2 / 4 
  

Následne obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca,  ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6, 

tretia veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš. predpisov. 

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, poverenie zástupcu starostu obce. 

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastup. a voľba členov a predsedov komisií. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

6. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy ZŠsMŠ. 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a  schválilo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie  č. 1/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach na svojom prvom - ustanovujúcom  za-

sadnutí dňa 25.11. 2022:  

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B.   k o n š t a t u j e,  ž e 
 

1. novozvolený starosta obce  Ing. Ľubomír Škriečka zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca o-

becného zastupiteľstva: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman 

Ing., Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaro-

slav, Šprtel Peter. 

Uznesenie  č. 2/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach poveruje poslanca Zdenka Pupiša  zvo-

lávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:      Za: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman Ing., 

Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Špr-

tel Peter,    Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto   

Uznesenie  č. 3/2022 - OZn 

1. Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach zriaďuje obecnú radu v počte 3 členov 

2. volí za členov obecnej rady poslancov obecného zastupiteľstva: Margetín Peter, Čer-

veňan Martin, Michalec Ján Bc. 

Hlasovanie:    Za: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman Ing., 

Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Špr-

tel Peter,    Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto   

Uznesenie  č. 4/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach berie na vedomie: 

1. poverenie Petra Margetína  zastupovaním starostu obce (výkonom funkcie zástupcu 

starostu obce) Chocholná-Velčice zmysle ustanovenia § 13b zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. rozsah činností, v ktorých je zástupca starostu oprávnený zastupovať starostu obce. 
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Uznesenie  č. 5/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach 

1. zriaďuje nasledovné komisie obecného zastupiteľstva: 
 

 komisia predseda + min. počet členov 

1. komisia verejného poriadku 1 + 4 

2. finančná komisia 1 + 4 

3. komisia výstavby a územného plánovania 1 + 4 

4. kultúrna komisia 1 + 4 

5. športová komisia 1 + 4 

6. komisia pre ochranu verejného záujmu 1 + 2 
 

2. volí predsedov a členov zriadených komisií nasledovne:  
 

Komisia verejného poriadku 

(KVP): 

1. predseda: Michalec Ján Bc.  

2. člen: Šprtel Peter 

 3. člen: Minárechová Andrea 

 4. člen: Surovská Petra Mgr. 

 5. člen: Kňazovčík Martin Mgr.  

Finančná komisia (FK): 1. predseda: Adamčiová Dominika Bc.  

 2. člen: Červeňan Martin 

 3. člen: Gabriela Savková 

 4. člen: Leonarda Mihálová - Pupišová 

 5. člen: Oravcová Danica 

Komisia výstavby a územné- 

ho plánovania (KVaÚP): 

1. predseda: Pavlík Henrich Ing. 

2. člen: Šimko Jaroslav 

 3. člen: Surovský Peter 

 4. člen: Kňazovčíková Zuzana 

 5. člen: Pavlík Pavol 

Kultúrna komisia (KK): 1. predseda: Adamčiová Dominika Bc.  

 2. člen: Surovský Jaroslav 

 3. člen: Čanigová Terézia Ing. 

 4. člen: Spačková Jarmila 

 5. člen: Královič Roman Ing.   

 6. člen: Juríčková Elena  

 7. člen: Molnárová Eva  

Športová komisia (ŠK): 1. predseda: Margetín Peter (č.d. 90) 

 2. člen: Mikula Miroslav 

 3. člen: Pupiš Zdenko 

 4. člen: Juríček Peter Mgr. 

 5. člen: Jureková Mária 

Komisia pre ochranu verejného 

záujmu (KpOVZ): 

1. predseda: Margetín Peter  

2. člen: Červeňan Martin 

 3. člen: Michalec Ján Bc.  

Hlasovanie:         Za: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman Ing., 

Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Špr-

tel Peter,    Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto   
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Uznesenie  č. 6/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach určuje výšku mesačného platu starostu 

obce v súlade s § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postave-

ní a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami. Plat sta-

rostu je vyčíslený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospo-

dárstve za predchádzajúci kalendárny rok (na základe údajov Štatistického úradu Sloven-

skej republiky) a 2,2-násobku (násobok je stanovený podľa počtu obyvateľov obce Cho-

cholná-Velčice, zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka). Takto vypočítaný plat sa zaokrú-

hľuje na celé euro nahor a aktuálne činí 2665 (dvetisíc šesťstošesťdesiatpäť) Euro. Tento 

vypočítaný plat je najnižší možný ako stanovuje zákon.  

Hlasovanie:      Za: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman Ing., 

Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Špr-

tel Peter,    Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto   

Uznesenie  č. 7/2022 - OZn 

Obecné zastupiteľstvo ako zástupcov zriaďovateľa v rade školy pri Základnej škole s ma-

terskou školou Chocholná-Velčice 313 do konca volebného obdobia rady školy 

1. potvrdzuje vo funkcii uznesením č. 28/2019-OZ zo dňa 3. mája 2019 už delegova-

ných zástupcov zriaďovateľa:  Peter Surovský, Peter Margetín a Peter Šprtel,    

2. deleguje do rady školy ako zástupcu zriaďovateľa: Bc. Ján Michalec. 

Hlasovanie:         Za: Adamčiová Dominika Bc., Červeňan Martin, Královič Roman Ing., 

Margetín Peter, Michalec Ján Bc., Mikula Miroslav, Pupiš Zdenko, Šimko Jaroslav, Špr-

tel Peter,    Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto   

 Po skončení diskusie (posledného bodu rokovania obecného zastupiteľstva) staros-

ta obce rokovanie ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

 meno a priezvisko podpis  

zapísala Lucia Margetínová  

 

overovateľ Červeňan Martin  

 

overovateľ Margetín Peter  

 
 

 

Chocholná-Velčice 25. novembra 2022 
 

 
 

 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 


