
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Čepčíne, 

konaného dňa 09.09.2022. 
 

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  Elena Chvojková a Stanislav Chvojka.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 195/A/2022 berie na vedomie 

zapisovateľku Mgr. Magdalénu Zelienkovú a overovateľov zápisnice  Elenu Chvojkovú 

a Stanislava Chvojku.. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Michal Krupár a Jozef Výboch. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 195/B/2022 schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení Michal Krupár a Jozef Výboch.  
 

Návrh programu: 
Otvorenie. 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie.  

1. Kontrola uznesenia. 

2. Informácia o ukončení pracovného pomeru p. Zuzulovej.  
3. Predaj parcely C KN č. 417/5, stanovenie ceny.  
4. Žiadosť o odkúpenie parcely  C KN č. 200/4, trvalý trávny porast.  
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 
6. Informácie, organizačné otázky (Voľby 2022, organizačné zabezpečenie posedenia 

s jubilantmi, mesiac úcty k starším-určenie sumy na poukazy,  
7. Rôzne.  
8. Diskusia.  
9. Záver. 

 

       Starostka predložila návrh na rozšírenie programu v bode č. 7 -  Návrh na odstúpenie od Zmluvy č. 

Z311071Y044 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (WIFI pre Teba).  

 

Návrh programu : 

1. Kontrola uznesenia. 

2. Informácia o ukončení pracovného pomeru p. Zuzulovej.  
3. Predaj parcely C KN č. 417/5, stanovenie ceny.  
4. Žiadosť o odkúpenie parcely  C KN č. 200/4, trvalý trávny porast.  
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 
6. Informácie, organizačné otázky (Voľby 2022, organizačné zabezpečenie posedenia 

s jubilantmi, mesiac úcty k starším  



7. Návrh na odstúpenie od Zmluvy č. Z311071Y044 o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (WIFI pre Teba).  

8. Rôzne.  
9. Diskusia.  
10. Záver. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 195/C/2022 schvaľuje program 

rokovania rozšírený v bode 7. 
 

1. Kontrola uznesenia. 

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

splnené.  

Vyhodnotenie akcií:  

Deň obce – akcia dobre zvládnutá, všetko vyšlo tak, ako bolo naplánované, vysoká účasť. Poďakovanie 

na stránke obce. 

Rozlúčka s prázdninami, uvítanie prváčikov, Vatra k SNP – akcia sa uskutočnila 27.8.2022. Účasť 

priemerná. Pre deti boli pripravené hry a súťaže. Prvácky sľub zložili a do pamätnej knihy sa podpísali: 

Laura Valaštíková, Pavlačková Zuzka, Ondrej Fobel a nezúčastnila sa Bianka Halahijová.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 196/2022 berie na vedomie kontrolu 

uznesenia. 

 

2. Informácia o ukončení pracovného pomeru p. Janky Zuzulovej. 

 

Starostka obce informovala prítomných o ukončení pracovného pomeru p. Zuzulovej k 30.09.2022. P. 

Zuzulová mala pracovný pomer na polovičný úväzok v našej obci a polovičný úväzok v Rakši. V Rakši 

mala pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú do konca septembra 2022 a p. starostka z Rakše jej 

zmluvu nepredĺžila. Preto p. Zuzulová oznámila aj u nás, že si bude musieť nájsť prácu na plný úväzok 

a tým bude musieť ukončiť pracovný pomer aj v našej obci. 

Ešte budeme uvažovať, ako vyriešime od nového roka separ, evidenciu separu, ale aj administratívu 

(poštu, kroniku, pamätnú knihu, vyhlasovanie, archiváciu, príprava podkladov pre účtovníčku, 

upratovanie  a iné). Na jednej strane ušetríme, ale na strane druhej ... bude to ťažké.   

 

3. Predaj parcely C KN č. 417/5, stanovenie ceny.  

OZ dňa  17.6.2022 uznesením č. 189/2022 schválilo spôsob predaja  parcely č. C-KN 417/5, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s rozlohou 18 m2  v k. ú. Veľký Čepčín 

Radoslavovi Lukáčovi – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

P. Radoslav Lukáč si dal vyhotoviť na vlastné náklady aj geometrický plán. OZ rozhodlo 

predať parcelu za cenu 3 €/m2. Zároveň poverilo starostku obce p. Boďovú uzatvoriť kúpnu 

zmluvu so žiadateľom o kúpu pozemku p. Radoslavom Lukáčom. 

Hlasovanie:  Za: 5 (Stanislav Chvojka, Elena Chvojková, Mgr. Magdaléna Zelienková, Jozef Výboch,   

                                  Michal Krupár) 

               Proti: 0                   

               Zdržal sa : 0 

              Neprítomný :  



 

OZ uznesením č. 197/A/2022 schvaľuje predaj parcely č. C-KN 417/5, v k. ú. Veľký Čepčín, 

s rozlohou 18 m2, za cenu 3 €/m2. 

 

OZ uznesením č. 197/B/2022 poveruje starostku Janu Boďovú s uzatvorením kúpno-

predajnej zmluvy s kupujúcim p. Radoslavom Lukáčom, bytom Budovateľská 1026/20, 039 

01 Turčianske teplice. 

 
4. Žiadosť o odkúpenie parcely  C KN č. 200/4, trvalý trávny porast.  

 

Dňa 5.9.2022 prišla na obecný úrad žiadosť p. Viery Chovancovej o odkúpenie 

novovytvorenej parcely č. 200/4, druh pozemku trvalo trávne porasty, výmera 13 m2, 

v k.ú. Veľký Čepčín. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že pri zameraní pozemku geodetom, 

zistili že uvedená parcela susedí s ich nehnuteľnosťou a vzniklo by scelenie susednej 

parcely (vyrovnaniu).  

Diskusia:  

Poslanci s odpredajom súhlasili.  Poslanci odsúhlasili spôsob prevodu majetku obce spôsobom hodným 

osobitného zreteľa.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 198/2022  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. 200/4, druh pozemku trvalý trávny porast,  vo  výmere  13 m2, ktorá  vznikla 
odčlenením   KN-E parcely  č. 200/25 –  druh pozemku  trvalý trávny porast,  vo výmere 29m2  
nachádzajúcej  sa  v k.ú Veľký Čepčín  a zapísanej  na  LV č. 584 v zmysle  geometrického  
plánu  č. 131/2022 vypracovaného  Ing. Janka Stehlíková, Valča 605, 038 35 Valča, úradne  
overeného  Ing. Lenka Marčeková,  dňa  04.08.2022,  pod. č. 6,182/2022. 

Kupujúcim  bude  Viera Chovancová, C. Majerníka 1/17, 036 01 Martin. 

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,   že pozemok  je  pre  obec  
nevyužiteľný  a hraničí  s pozemkom  žiadateľa. Žiadateľ využije pozemok čiastočne na 
oplotenie svojej nehnuteľnosti a na prístup k nehnuteľnosti.  
 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 
Audit ročnej uzávierky za rok 2021 nám vypracovala Mgr. Marčeková. Je to prvý krát, čo po 
Ing. Fiolekovej sme museli nájsť nového audítora. Keď sme dostali zoznam dokladov na 
dvoch A4 obojstranne, čo všetko je k auditu potrebné ......  Po obavách z prísnosti p. 
Marčekovej audit dopadol veľmi dobre. Audítorka vydala kladné a súhlasné stanovisko 
k vedeniu účtovníctva za rok 2021.  
Správa audítora v prílohe.  

5 prítomných poslancov OZ 5/ZA a uznesením č. 199/2022 berie na vedomie správu nezávislého 

audítora z vykonaného auditu účtovnej závierky za rok 2021. 

 

 

 



 
6. Informácie, organizačné otázky 

 

A) Voľby 2022:   prvý krát v histórii, spojené voľby,  spracovanie volieb online, viac 

úloh, termínov a povinností. Zaregistrovaných máme 8 kandidátov na poslancov a 1 

kandidáta na starostu obce. Kandidáti na poslancov:  

- Nezávislí kandidáti:  Mgr. Magdaléna Zelienková, Jozef Výboch, Michal Krupár, 

Peter Záborský 

- Za polit.stranu Národná koalícia/nezávislí kandidáti: Zuzana Maršalová, Elena 

Chvojková a Stanislav Chvojka 

- Za polit.stranu HLAS-sociálna demokracia: Daniel Lichner.  

          Kandidát na starostu: Jana Boďová, nezávislá kandidátka. 

Miestna volebná komisia bude zložená z 8 členov a zapisovateľky Patrície Šoučíkovej. 

Predsedom komisie je Ľubica Vladárová.  

 

B) Posedenie s jubilantmi – 17.9.2022 o 17,00 hod. 

 

Máme 9 jubilantov. Pozvánky sú roznesené. Strava a kvety sú objednané. Nákupné poukazy 

som objednala v hodnote 7 € pre jubilantov a 5 € pre dôchodcov od 62 rokov (máme 50 

občanov).  

Program: báseň, príhovor starostky, verše pre jubilantov, odovzdanie darčekov a podpísanie 

do knihy, kultúrny, hudobný  program detí a pedagógov ZUŠ Turčianske Teplice, večera    

 

Občerstvenie: koláč ku káve zabezpečí M.Zelienková, večera – zabezpečí J.Boďová  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 200/2022  schvaľuje 

organizačné zabezpečenie posedenia s jubilantmi.   

 

C) Návrh na prísediacich pre obvod Okresného súdu Martin 

List so základnými informáciami prišiel na obecný úrad 4.7.2022. Ja nepoznám 

nikoho z radov našich občanov, kto by bol ochotný a schopný vykonávať túto funkciu.  

Diskusia: poslanci sa tiež vyjadrili k danej téme, že nepoznajú nikoho, kto by uvedenú 

funkciu chcel vykonávať. 

 

Uzavretie: obecný úrad podá oznámenie na Okresný súd Martin, že z radov našich občanov 

nemá záujem nik vykonávať funkciu prísediaceho.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 201/2022 berie na vedomie informáciu 

o voľbe prísediacich pre obvod Okresného súdu Martin.  

D) Vyplatenie odmien. 

 

Starostka obce navrhla vyplatenie mimoriadnej koncoročnej odmeny v sume 600 € pre každého 

poslanca. Končí volebné obdobie a rok 2022 bol náročnejší na organizovanie podujatí ako aj 

brigád a poslanci boli vždy nápomocní a aktívni. Preto si odmenu vo výške 600 € zaslúžia. Nie 

je to ohodnotenie len roku 2022, ale práce a prístupu za celé 4 roky.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 202/2021 schvaľuje vyplatenie 

mimoriadnej odmeny každému poslancovi vo výške 600 € vo výplatnom termíne do 12. decembra 

2022. 

 



7. Návrh na odstúpenie od Zmluvy č. Z311071Y044 o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (WIFI pre Teba).  

Chronológia projektu „Wifi pre Teba“: 

16.8.2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Vypracovala ju spoločnosť Prorozvoj, Dostojevského rad 2550/19. Tí istí ľudia (z Prorozvoja) 

založili spoločnosť Progrant, s.r.o. Dostojevského rad 2550/19, Bratislava a táto firma 

mala spracovávať projektový manažment po dobu 12 mesiacov počas realizácie hlavných 

aktivít projektu. Pre neplnenie si povinností sme 17.8.2021 odstúpili od zmluvy 

s Prograntom.  

13.12.2019 sme podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 

14.250 € (+ vlastné zdroje 750€) s Ministerstvom dopravy a výstavby SR . Všetko by bolo 

v poriadku, keby pri kontrole verejného obstarávania  na MIRRI nedošlo k pochybeniu 

a museli sme požiadať o vrátenie dokumentácie. Prorozvoj mal vybratého VO aj 

dodávateľa na realizáciu projektu. Firma NITRANET. Ďalším „chrobákom v hlave“ bol fakt, 

že táto firma robila podobný projekt v Kaľamenovej a vôbec ho nedotiahla do konca, 

dodala nekvalitné a zastaralé komponenty a pod. Aj keď na osobnom stretnutí 

s konateľom firmy Nitranet nám bolo prisľúbené kvalitné spracovanie projektu, 

nepresvedčilo nás to. Gaya-technik- nám priamo v obci vyhodnotil 10 naplánovaných 

bodov wifi. Skonštatoval, že reálnych bodov k napojeniu wifi je 4. Toto číslo vôbec 

nekorešponduje s projektom a vôbec si neviem predstaviť ako by tento projekt mal mať 

udržateľnosť 5 rokov. Pretože do ostatných 6 bodov by sme museli umiestniť batérie, 

ktoré stoja cca 1500 €/ks. Po rôznych sedeniach, konštatovaniach a hodnoteniach sme sa 

priblížili ku koncu. Po troch rokoch práce, stretávania sa, hľadania možnosti realizácie je 

zrejme nemožné tento projekt dokončiť.   

      Navrhujem:  

      Ukončeniu a vypovedanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Zároveň bude potrebné osloviť p. Hanuliaka, ktorý nám spracoval verejné obstarávanie 

o ukončenie práce a vystavenie faktúry a tiež aj p. Vargončíka požiadať o ukončenie 

Zmluvy na projektový manažment a vystavenie faktúry.   

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA a uznesením č. 203/2022  schvaľuje 

ukončenie projektu „Wifi pre Teba“ bez realizácie  a odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. Z311071Y044.   

 

8. Rôzne:  

- Položenie rúr pod ihrisko: Z: Stanislav Chvojka 

                                           T: do konca novembra 2022 

 

9. Diskusia. 

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

 

 

 



 

10. Záver. 

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

účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.   

 

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

                                             Stanislav Chvojka               ......................................................... 

 

 

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

 

                                                                                          

 

                                                                                                    Jana Boďová, starostka obce 

 

 

 

 

Vo Veľkom Čepčíne, dňa 14.09.2022 

 

  

 

 

 

 

 


