
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Čepčíne, 

konaného dňa 17.06.2022. 
 

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 Michal Krupár a Elena Chvojková.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 179/A/20222 berie na vedomie 

zapisovateľku Mgr. Magdalénu Zelienkovú a overovateľov zápisnice Michala Krupára a Elenu 

Chvojkovú. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Stanislav Chvojka a Jozef Výboch. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 179/B/2022 schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení Stanislav Chvojka a Jozef Výboch.  
 

Návrh programu: 

 
Otvorenie. 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie.  

1. Kontrola uznesenia. 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2022. 
3. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2021. 
4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021. 
5. Výročná správa obce za rok 2021. 
6. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Veľký Čepčín na nové volebné 
obdobie 2022-2026. 

8. Návrh na určenie počtu poslancov vo volebnom období 2022-2026. 
9. Návrh na určenie počtu volebných obvodov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku  

2022. 
10. Príprava akcií: Deň obce, posedenie jubilantov, vatra k SNP, uvítanie prvákov. 

11. Informácie, organizačné otázky.  
12. Rôzne.  
13. Diskusia. 
14. Záver. 

       Starostka predložila návrh na rozšírenie programu v bode č. 10 -  návrh na schválenie zámeru predaja 

nehnuteľnosti. P. Lukáč doniesol na obecný úrad dňa 14.6.2022 žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

vo vlastníctve obce Veľký Čepčín par. C KN  č. 417/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 18 m2.  

 



1. Kontrola uznesenia. 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2022. 
3. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2021. 
4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021. 
5. Výročná správa obce za rok 2021. 
6. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Veľký Čepčín na nové volebné 
obdobie 2022-2026. 

8. Návrh na určenie počtu poslancov vo volebnom období 2022-2026. 
9. Návrh na určenie počtu volebných obvodov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku  

2022. 
10. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti v k.ú. Veľký Čepčín, parc. C KN č. 417/5. 
11. Príprava akcií: Deň obce, posedenie jubilantov, vatra k SNP, uvítanie prvákov. 
12. Informácie, organizačné otázky.  
13. Rôzne.  
14. Diskusia. 
15. Záver. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 179/C/2022 schvaľuje program 

rokovania rozšírený v bode 10. 

 
 

1. Kontrola uznesenia. 

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

splnené.  

Vyhodnotenie akcií: stavanie mája, Deň matiek a Deň otcov – akcie zabezpečené, ale veľmi malá účasť 

občanov. Musíme konštatovať, že občania po dvojročnej pandemickej pauze sa uzavreli do svojich 

domovov a nemajú záujem na účasti života obce.  

Úloha na zabezpečenie osláv obce-Deň obce – trvá.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 180/2022 berie na vedomie kontrolu 

uznesenia. 

 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce bol zverejnený na webovom sídle obce ako 

aj na informačnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Neboli prijaté žiadne pripomienky, či 

pozmeňujúce návrhy. Dokument tvorí prílohu zápisnice.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením  č.181/2022 schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022.    

 

3. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 

2021. 

Hlavná kontrolórka obce p. Jesenská odporúča OZ schváliť celoročné hospodárenie obce 

Veľký Čepčín za rok 2021 bez výhrad.  



5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 182/2022 berie na vedomie 

stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2021. 

 

4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021.  

Návrh Záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 predložila starostka obce p. 

Boďová. Na základe skutočností rezervný fond k 31.12.2021 predstavuje sumu 4 054,32 €. 

Navrhla poslancom presunúť sumu na bežný účet, kde by sa použila na úpravu žľabu pred 

garážou KD, na úpravu zvonice na požiarnej zbrojnici. Návrh Záverečného účtu tvorí prílohu 

zápisnice. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a  uznesením č. 183/A/2022 schvaľuje  celoročné 

hospodárenie  obce Veľký Čepčín za rok 2021 bez výhrad. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a  uznesením č. 183/B/2022 schvaľuje  použitie 

prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 9.026,90 €. 

5. Výročná správa obce za rok 2021. 

Tvorí prílohu zápisnice.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a uznesením č.  184/2022 berie na vedomie Výročnú 

správu obce za rok 2021.  

6. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií 

funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.  

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Stanislav Chvojka oznámil, že dňa 29.4.2022 

komisia preskúmala Oznámenie, podané starostkou obce. Komisia skonštatovala, že Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára-starostky obce za rok 

2021, bolo podané a spracované v zmysle zákona a komisia nemala voči nemu žiadne námietky 

a pripomienky. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a   uznesením č. 185/2022  berie na vedomie Správu 

predsedu komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Veľký Čepčín na nové volebné 

obdobie 2022-2026. 

Rozhodnutím predsedu NR SR z 8.júna 2022 boli voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené na 

sobotu 29.októbra 2022. V termíne do 20.07.2022 je povinnosť určiť počet poslancov, počet 

volebných obvodov a taktiež 90 dní pred konaním volieb určiť úväzok starostu.  

Návrh:  

Vo volebnom období 2018-2022 bol schválený úväzok starostu na 75%, čo predstavuje 6 hodín 

denne.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a  uznesením č. 186/2022 určuje  v súlade s § 11 ods. 

4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné 

obdobie rokov 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľký Čepčín takto: 75 %.  

 

 



8. Návrh na určenie počtu poslancov vo volebnom období 2022-2026. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a  uznesením č. 187/2022 určuje  v súlade s § 11 

ods. 3/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné 

obdobie rokov 2022-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Čepčín na 5 

(slovom: päť). 

 

9. Návrh na určenie počtu volebných obvodov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 
v roku  2022. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA a  uznesením č. 188/2022  určuje  v súlade s § 166  

zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. jeden volebný obvod v obci Veľký Čepčín pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2022.  

 

10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Schválenie  zámeru predaja 

nehnuteľnosti. 

Na obecný úrad prišla dňa 14.06.2022 žiadosť p. Lukáča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. 

C KN č. 417/5 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Svoju žiadosť odôvodnil 

tým, že vlastní aj susedné parcely a už v roku 201podal žiadosť na SPF Martin o odkúpenie parcely E 

KN 42 v k.ú. Veľký Čepčín. Odkúpením uvedenej parcely bude mať prístup na susedné parcely, ktorých 

je vlastníkom.  

Poslanci s odpredajom súhlasili, pretože p. Lukáč už v roku 2021 požiadal o odkúpenie susedných 

parciel. Poslanci odsúhlasili spôsob prevodu majetku obce spôsobom hodným osobitného zreteľa.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 189/2022  schvaľuje  

 

spôsob prevodu   majetku  obce Veľký Čepčín   v zmysle  § 9a  ods. 8  písm.  e/ zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku  obcí    z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa nasledovnú parcelu 

 KN-C  parcely  č. 417/5, druh pozemku zastavané plochy,  vo  výmere  18 m2, ktorá  vznikla 
odčlenením  z KN-E parcely  č. 500/3 –  druh pozemku  zastavané plochy, vo výmere 2583 m2  
nachádzajúcej  sa  v k.ú Veľký Čepčín  a zapísanej  na  LV č. 584 v zmysle  geometrického  
plánu  č. 084/2019 vypracovaného  Ing. Peter Turčány, Budovateľská 1018/4, Turčianske 
Teplice, úradne  overeného  Ing. Lenka Marčeková,  dňa  16.09.2019,  pod. č. 199/2019 

Kupujúcim  bude  Radoslav Lukáč, Budovateľská 1026/20, Turčianske Teplice, nar. 
06.09.1983 

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,   že pozemok  je  pre  obec  
nevyužiteľný  a hraničí  s pozemkom  žiadateľa, ktorý  ho bude využívať ako prístup 
k pozemku z miestnej komunikácie.  

 

11. Príprava akcií 

A/ Návrh na udelenie plakiet na oslavách  Dni obce, 9.7.2022: 

 

1. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Miroslavovi  Lichnerovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce.  



2. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Miroslavovi  Štanclovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce.  

3. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Branislavovi Kevickému za 

dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce.  

4. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Mariánovi Chvojkovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce.  

5. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Eduardovi Karamanovi za 

aktívny prístup v prospech rozvoja obce.  

6. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Danielovi Ďanovskému za  

reprezentáciu obce v športe a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce.  

7. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Ľubomírovi Fuzákovi za  

reprezentáciu obce v športe a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách.   

8. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Alžbete Ďanovskej 

za dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách.   

9. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Irene Ďanovskej  za  aktívnu 

pomoc v prospech obce.    

10. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Norike Kvasnicovej  za  aktívnu 

pomoc v prospech obce.    

11. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Michalovi Ďanovskému  za 

aktívnu pomoc  v prospech  obce.  

12.  Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Milanovi Kvasnicovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce a aktívnu pomoc 

v prospech obce.    

13. Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Ľubomírovi Mieščákovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce.   

14.  Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu Pavlovi Valaštíkovi za 

dlhoročnú aktívnu prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce.   

15.  Starostka obce Veľký Čepčín udeľuje pamätnú plaketu vedeniu PD Turiec Dubové za 

participáciu pri zveľaďovaní obce.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 190/2022  schvaľuje 

menný zoznam udelia plakiet na oslavách Deň obce, ktoré sa uskutočnia 9.7.2022.  

  

B/ Plánované akcie a termíny realizácie :  

 Posedenie s jubilantmi- v tomto roku máme 9 jubilantov: Oľga Parasková 

(80r.), Štefan Cako, Mária Kevická, Eleonóra Kvasnicová a Irena Ďanovská (70 

r.), Eva Hegyiová, Marián Chvojka, Daniel Ďanovský a Ing. Peter Marček (60r.). 

Termín: 17.9.2022 o 17.00 hod. v sále KD. 

Program: vystúpenie žiakov z ZUŠ Turč. Teplice – zabezpečí M. Zelienková 

Odovzdanie kvetov, poukážky v hodnote 7 € - zabezpečí J.Boďová 

Večera pre všetkých zúčastnených: zabezpečí J. Bo´dová 

Z: v texte                     T: v texte 

 Rozlúčka s prázdninami, prváci a Vatra k SNP – termín 27.8.2022 o 17,00 hod. 

na ihrisku 



Hry a súťaže pre deti zabezpečí: M. Zelienková 

Odmeny pre deti zabezpečí J. Boďová 

Vatra – zabezpečí DHZ O 

V prípade nepriaznivého počasia sa rozlúčka s prázdninami neuskutoční, 

vítanie prvákov a Vatra za každého počasia sa uskutoční.  

Z: v texte                                       T: v texte 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 191/A/2022  u k l a d á 

Magdaléne Zelienkovej zabezpečiť vystúpenie žiakov zo ZUŠ Turčianske Teplice na 

posedenie s jubilantmi a zabezpečiť hry a súťaže pre deti na rozlúčku s prázdninami.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 191/B/2022  u k l a d á 

obecnému úradu  zabezpečiť kvety, poukážky a stravu na posedenie s jubilantmi 

a zakúpiť darčeky pre prváčikov a pre deti k súťažiam na rozlúčku s prázdninami.  

 

C/ starostka predložila poslancom list DPO SR Bratislava, v ktorom opisujú svoju 

neľahkú úlohu a žiadajú obce a mestá o podporu, hlavne finančnú na svoju činnosť. 

Poslanci súhlasia s finančným príspevkom vo výške 50 € pre DPO SR.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 192/2022 schvaľuje 

zaslanie DPO SR finančný príspevok vo výške 50 €. 

 

D/ Mzdová účtovníčka p. Viera Bogáňová požiadala OZ o zmenu výplatného termínu 

z doterajšieho do 15. na do 28. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončenom mesiaci.  

       Ako dôvod uviedla množstvo práce práve v čase do 15. dňa pri výpočtoch miezd a tým je 

zostáva málo času na odosielanie výkazov do poisťovní. Posnutím termínu by získala viac 

času na odosielanie výkazov.  

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 193/2022 schvaľuje 

výplatný termín do 28. dňa nasledujúceho mesiaca s okamžitou platnosťou. 

 

E/ Keďže voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 29.11.2022 a do 30 dní od 

volieb by sa malo uskutočniť prvé zasadnutie novozvoleného OZ, navrhujem, aby 

posledné OZ sa uskutočnilo ešte pred voľbami a to 18.11.2022. 

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.  

  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 194/2022 schvaľuje 

termín posledného zasadnutia OZ na 18.11.2022 o 18,00 hod.  

  

12. Rôzne:  

 Kanál pred PD – 5.6.2022 bol kanál vykopaný (Paťo Kamien) 

´                        - 6.6.2022 – pracovníci PD doviezli rúry, piesok a zabezpečili osadenie 

a zahrnutie rúr 

 

 

 

 



13. Diskusia. 

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

 

14. Záver. 

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

účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.   

 

Overovatelia zápisnice: Elena Chvojková       ......................................................... 

                                             Michal Krupár               ......................................................... 

 

 

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

 

                                                                                          

 

                                                                                                    Jana Boďová, starostka obce 

 

 

 

 

Vo Veľkom Čepčíne, dňa 20.06.2022 

 

  

 

 

 

 


