
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Čepčíne, 

konaného dňa 11.03.2022. 
 

Prítomní poslanci: Stanislav Chvojka, Mgr. Magdaléna Zelienková, Jozef Výboch, Elena Chvojková, 

Michal Krupár 

Ďalej prítomní: Jana Boďová 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  p. Jana Boďová. Privítala 

prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov/ z 5. Starostka obce vyhlásila, že OZ je 

spôsobilé rokovať a je uznášaniaschopné. 

Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Magdaléna Zelienková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Stanislav Chvojka a Jozef Výboch.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 171/A/20222 berie na vedomie 

zapisovateľku Mgr. Magdalénu Zelienkovú a overovateľov zápisnice  Stanislava  Chvojku a Jozefa 

Výbocha. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Michal Krupár a Elena Chvojková. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 171/B/2022 schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení Michal Krupár a Elena Chvojková. 

 

Návrh programu: 

 

                   Otvorenie. 

                   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie. 

1. Kontrola uznesenia. 
2. Správa HK o kontrolnej činnosti za  rok 2021. 
3. Odpady-informácie (zhrnutie roku 2021, výpočet miery vytriedenia za rok 2021). 
4. Informácie, organizačné otázky. 
5. Rôzne. 
6. Diskusia.  
7. Záver. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 171/C/2022 schvaľuje program 

rokovania. 
 

1. Kontrola uznesenia. 

Starostka obce p. Jana Boďová vykonala kontrolu uznesenia. Konštatovala, že všetky uznesenia  sú 

splnené. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 172/2022 berie na vedomie kontrolu 

uznesenia. 

 

2. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 predložila prítomným starostka obce. 

Správu vypracovala hlavná kontrolórka Ing. Janka Jesenská. Nik z prítomných nemal pripomienky ani 

námietky. Správa tvorí prílohu zápisnice.  



5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením  č.173/2022 berie na vedomie Správu 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021.   
 

3. Odpady-informácie. 

 

Starostka obce predniesla informácie týkajúce sa odpadov-triedenia, vývozov, financovania 

odpadov, ako aj miery vytriedenia odpadov za rok 2021. Tvorí prílohu zápisnice.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 174/2022 berie na vedomie  informácie 

týkajúce sa odpadov v roku 2021 a miery vytriedenia za rok 2021. 
 

4. Informácie, organizačné otázky. 

A/ Vojna na Ukrajine-informácie o situácii, dopad na našu obec. Do dnešného dňa sme nedostali žiadne 

metodické pokyny k prefinancovaniu prípadných nákladov. 

B/ Vyhlásená výzva zo ŽSK-dotácia od 1.100 € do 3.000 €. A dotácia predsedu ŽSK je možnosť získať 

od 1.000€ do 6.000 €.  Spolufinancovanie v obidvoch prípadoch je  20%. Použitie: podpora spolupráce 

pri organizovaní športových, voľnočasových a kultúrno-spoločenských aktivít; zveľaďovanie 

kultúrneho dedičstva; budovanie a obnova cyklotrás; rozvoj verejnej športovej infraštruktúry.  

Diskusia: Starostka navrhla vypracovať projekt buď na organizáciu osláv 760. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci, alebo na zakúpenie zariadenia k miestnemu rozhlasu (zatiaľ ho máme zapožičaný z MK 

Hlas), ktorý by zabezpečil rozposielanie SMS správ občanom. Cez toto zariadenie je možné vyhlásenie 

správ aj z mobilu, kdekoľvek sa budem nachádzať (musí však byť internetový prístup). 

Stanovisko OZ:  

1. vypracovanie Žiadosti o dotáciu z vlastných príjmov ŽSK z programu Regionálne dotácie – 

na oslavy obce budeme žiadať na vyplatenie časti honoráru hudobnej skupine, občerstvenie, 

propagáciu (plagáty, pozvánky, plakety), reklamné darčekové predmety, zakúpenie párty 

stanu a pivného setu. Výška požadovanej sumy od ŽSK bude podľa prieskumu  2950 €. 

Spolufinancovanie 590 € a výsledná suma 3540 €.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 175/A/2022 schvaľuje vypracovanie 

Žiadosti o dotáciu zo ŽSK vo výške 3540 €. 

2. Vypracovanie Žiadosti o dotáciu zo ŽSK z prostriedkov predsedu ŽSK na zakúpenie 

zariadenia k miestnemu rozhlasu ROZaNA v celkovej výške 2120 €, z toho zo ŽSK 1700 €, 

vlastné zdroje-spolufinancovanie 420 €.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 175/B/2022 schvaľuje vypracovanie 

Žiadosti o dotáciu zo ŽSK vo výške 2120 €. 

C/ Možnosť získania dotácie z ALLIANZ poisťovne na radar. 

Diskusia: poslanci sa vyjadrili, že v našej obci nie je zaznamenávaná veľká rýchlosť aut a preto 

nebudeme žiadať o dotáciu na zakúpenie radaru.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 176/2022 neschvaľuje vypracovanie 

Žiadosti na zakúpenie radaru. 

D/ Letecké snímky obce- cenová ponuka 249 €,  v tom 15 fotografií+foto v ráme 50 x 50 cm 

Diskusia: poslanci súhlasili so zakúpením leteckého fotografovania a zakúpením fotografie obce 

v ráme.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 177/2022 schvaľuje zakúpenie 

leteckého fotografovania vo výške 249 €. 



E/ Zakúpenie smetných nádob 110 l  viď cenová ponuka z fi MEVA 

Diskusia: poslanci vyjadrili súhlas na zakúpenie smetných nádob. Najprv treba vyhlásiť v MR, aký bude 

záujem občanov o smetné nádoby a potom objednať s navýšením cca 5 kusov nádob.  

F/ Kultúrno-spoločenské, športové akcie:  

1. Uvítanie detí sa uskutoční 15.5.2022 (nedeľa)  o 15.00 hod. v zasadačke 

2. Deň matiek a deň otcov – termín 7.5.2022 – pripraví komisia kultúry, športu a práce 

s mládežou v spolupráci s komisiou „Človek k človeku“. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 178/2022 ukladá predsedom 

komisií kultúry, športu a práce s mládežou a komisii „Človek k človeku“ zabezpečiť akciu 

Deň matiek a deň otcov.  

T: 7.5.2022            Z: v texte 

3. Oslavy obce – termín konania akcie 9.7.2022, hudba „Nemôžem povedať“. Organizačný 

výbor zložený z piatich poslancov a starostky sa bude stretávať podľa potreby a priebežne 

riešiť otázky a zabezpečenie akcie.   

4. Stavanie mája: termín 30.4.2022  o 19,00 hod. pred PZ. Záštitu nad akciou zabezpečí 

DHZO.   

CH/ Brigády-čistenie po zimnej údržbe, cintorín (vyčistenie od polámaných konárov, šišiek 

a lístia) 

Diskusia: hasiči si určia termín brigády, najlepšie by bolo ešte pred veľkonočnými sviatkami. 

Na cintoríne sa zorganizuje brigáda podľa počasia.  

5. Rôzne:  

Kniha, ktorú dáva vypracovať ZMOT k 30. výročiu vzniku ZMOT. Na dnešnom zasadnutí Rady 

ZMOT sa určila približná suma za 1 ks publikácie-cca 15€. Zatiaľ má každá obec odobrať 20 ks. 

Ak by sme chceli viac treba to nahlásiť Obecný úrad.  

6. Diskusia. 

Diskusia prebehla k jednotlivým bodom programu priebežne, takže do diskusie sa už nikto neprihlásil. 

7. Záver. 

Po prerokovaní celého programu starostka obce p. Jana Boďová poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.   

 

Overovatelia zápisnice: Stanislav Chvojka       ......................................................... 

                                             Jozef Výboch               ......................................................... 

 

Zapísala: Mgr. Magdaléna Zelienková          ..................................................................                                                                                      

                                                                                                

 

_______________________                                                                                                           

Jana Boďová, starostka obce 

 

Vo Veľkom Čepčíne, dňa 09.03.2021 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


