
Z Á P I S N I C A 
Z PRVÉHO USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO 

VEĽKOM ČEPČÍNE, KONANÉHO DŇA 25.11.2022. 
 

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

Chvojková, Michal Krupár 

 

Ďalej prítomní: Jana Boďová 

 

Úvodné náležitosti:  

A) Otvorenie. 

B) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

C) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, odovzdanie 

osvedčení novozvoleným poslancom a starostke. 

D) Zloženie sľubu novozvolenej starostky. 

E) Zloženie sľubu poslancov OZ. 

F) Vystúpenie starostky.  

 

A. Na začiatku slávnostného zasadnutia zaznela hymna SR. Prítomných na prvom 

ustanovujúcom zasadnutí OZ privítala Jana Boďová, starostka obce. 

 

B. Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Zelienková Magdaléna. Za overovateľov  

zápisnice boli určení p. Stanislav Chvojka  a Jozef Výboch. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 1/A/2022 berie na vedomie 

zapisovateľku Mgr. Magdalénu Zelienkovú a overovateľov zápisnice Stanislava 

Chvojku a Jozefa Výbocha. 

 

C. P. Ľubica Vladárová, predseda OVK  oboznámil prítomných o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29.11.2022.  Tvorí prílohu zápisnice. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 1/B/2022 berie na 

vedomie Správu predsedníčky OVK p. Ľubice Vladárovej o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29.10.2022.  

 

D. P. Stanislav Chvojka prečítal sľub starostu. Novozvolená starostka Jana Boďová sľub 

podpísala.  Sľub starostu tvorí prílohu zápisnice. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 1/C/2022 konštatuje 

podpísanie sľubu starostky.  

 

E. Starostka Jana Boďová prečítala sľub  poslancov OZ a vyzvala ich k podpísaniu sľubu. 

Všetci novozvolení poslanci sľub podpísali. Sľub poslancov tvorí prílohu zápisnice.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 1/D/2022 konštatuje 

podpísanie sľubu poslancov OZ.  

 

F. Vystúpenie starostky obce s príhovorom.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 1/E/2022 berie na 

vedomie vystúpenie starostky obce.  

 



Návrh programu rokovania: 

 

1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

2. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedu.  

3. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.  

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025.  

6. Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025. 

7. Návrh Dodatku č. 02/2022 k VZN č. 01/2020. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

9. Zmluva o hlavnom kontrolórovi  viacerých obcí.  

10. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023. 

11. Plat starostu, návrh na preplatenie zostatkovej dovolenky za rok 2022. 

12. Príkazný list starostky č. 01/2022. 

13. Návrh úpravy rozpočtu k 31.12.2022. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 2/2022 schvaľuje program 

rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
 

1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.  

Mandátová komisia : 

 úlohou mandátovej komisie je overenie sľubu poslancov a novozvoleného starostu 

 zistenie prípadnej nezlučiteľnosti funkcií na základe podaných čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu OZ. 

 do mandátovej komisie boli navrhnutí :  Magdaléna Zelienková, Michal Krupár 
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 3/A/2022 schvaľuje 

mandátovú komisiu v zložení Mgr. Magdaléna Zelienková a Michal Krupár.  
 

Návrhová komisia :    

 úlohou komisie je sledovanie priebehu zasadnutia a predkladanie k prerokovaným 

bodom programu  a k postupu rokovania, návrhy uznesení 

 do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jozef Výboch, Elena Chvojková 
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 3/B/2022 schvaľuje návrhovú  

komisiu v zložení  Jozef Výboch, Elena Chvojková.  

 

Volebná komisia :  

 dohliada na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení 

 overuje sčítanie hlasov 

 podáva správu o výsledkoch volieb ustanovujúcemu OZ 

 do Volebnej komisie boli navrhnutí: Jozef Výboch, Stanislav Chvojka 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 3/C/2022 schvaľuje  volebnú  

komisiu v zložení Jozef Výboch, Stanislav Chvojka.  

 

Správu prečítala Mgr. Magdaléna Zelienková. Potvrdila správnosť priebehu sľubu starostu   

a poslancov OZ. Správa tvorí prílohu  zápisnice. 



2. Starostka navrhla zriadiť nasledovné komisie a ich predsedov, ktoré budú 

pracovať počas volebného obdobia 2022-2026 :   

Do nasledujúceho zasadnutia OZ je potrebné, aby novozvolení  predsedovia 

komisií oslovili a doplnili svoje komisie o členov. 

Z: v texte 

T: do 17.02.2023 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 4/2022 ukladá 

predsedom komisií doplniť komisie o členov.  

 

A/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
 komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné; 

 prijíma oznámenie v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane záujmu pri výkone verejných funkcionárov od starostu 

obce; 

 v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých 

funkcionárov vysvetlenie, podáva podnety príslušnému daňovému 

orgánu na začatie konania podľa zákona NR SR č. 511/1992 Z.z. o správe 

daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných 

oznámení; 

 sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá návrhy na začatie 

konania vo veci ochrany verejného záujmu; 

 skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu; 

 udeľuje výnimky podľa článku 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcie starostu obce do jedného roka 

od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

 Návrh členov komisie:   
Predseda: Stanislav Chvojka 
Členovia: Mgr. Magdaléna Zelienková,  Jozef Výboch 
 

Hlasovanie:  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 5/A/2022 schvaľuje komisiu na 

ochranu verejného záujmu funkcií verejných funkcionárov pre volebné obdobie 2022 – 

2026.  

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

komisie na ochranu verejného záujmu funkcií verejných funkcionárov p. Stanislava 

Chvojku. 

 5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 5/C/2022 schvaľuje členov 

komisie na ochranu verejného záujmu funkcií verejných funkcionárov Mgr. Magdalénu 

Zelienkovú a Jozefa Výbocha.  



B/ finančná komisia 
 iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného 

rozpočtu, jeho zmien a  doplnkov, 
 kontroluje plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej skladby, 
 preveruje možnosti získavania finančných zdrojov pre rozvojové 

aktivity, 
 zhodnocuje finančnú návratnosť jednotlivých projektov, 
 podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa 

k spracovaným VZN, 
 pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení 

obce  s finančnými  prostriedkami a majetkom obce 
 spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce 

z uznesení OZ, 
 získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s 

negatívnym dopadom na  obec,  navrhuje opatrenia a dáva podnety 
na riešenie. 

 

             Návrh predsedu komisie:  Mgr. Magdaléna Zelienková 
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 6/A/2022 schvaľuje finančnú 

komisiu pre volebné obdobie 2022 – 2026.  
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 6/B/2022 schvaľuje predsedu 

finančnej komisie Mgr. Magdalénu Zelienkovú. 

  

C/ Kultúrno-spoločenská komisia 
 navrhuje riešenie aktuálnej problematiky v oblasti kultúrno-spoločenského  

života obce  
 vyjadruje sa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úseku 

financovania kultúry v obci 
 vyhodnotenie podaných projektov - podáva návrh na vyhodnotenie 

podaných projektov a na rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce na tento účel; pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na 
historické výročia a udalosti 

 pripravuje a podáva návrh harmonogramu a rozpočtu kultúrno-
spoločenských podujatí organizovaných obecným zastupiteľstvom  

 organizuje kultúrne podujatia na území obce a následne ich vyhodnocuje 
 podáva návrh na rozpočet obce v oblasti kultúry  
 podáva návrh na vydávanie občasníka „Čepčiansky hlásnik“ a vyjadruje sa 

k jeho obsahu 
 

Návrh predsedu komisie: Elena Chvojková 
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 7/A/2022 schvaľuje 

kultúrno-spoločenskú komisiu  pre volebné obdobie 2022 – 2026.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 7/B/2022 schvaľuje 

predsedu kultúrno-spoločenskej komisie Elenu Chvojkovú. 

 



D/ Komisia  športu a práce s mládežou 
 

 navrhuje riešenia a postupy v predmetnej oblasti 

 spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami 

a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní športových podujatí v obci 

 spracováva výzvy na podporu športových podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča 

výšku dotácie z obecného rozpočtu 

 spracováva plán športových a vzdelávacích podujatí,  

 predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít 

organizovaných obcou. 

 
Návrh predsedu komisie: Jozef Výboch 

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 8/A/2022 schvaľuje komisiu športu 

a práce s mládežou pre  volebné obdobie 2022 – 2026.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 8/B/2022 schvaľuje predsedu 

komisie športu a práce s mládežou Jozefa Výbocha. 

 
E/ Komisia sociálna, životného prostredia, výstavby a verejného poriadku 
 

 posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, 

ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií – opatrovateľská služba, 

 kontroluje pomery v rodinách žiadateľov a dáva stanoviská k šetreniu 

 odporúča finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcov a zdravotne 

postihnutým občanom 

 robí prieskumy a navrhuje stanoviská k stravovaniu dôchodcov 

 posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže 

 zaoberá sa podnetmi od občanov, 

 rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi výšku pokuty, 

 podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci 

 prerokováva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci 

 navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene 

 rieši problémy odpadového hospodárstva, návrhy na separovaný zber,  

 v prípade vzniku, rieši čierne skládky v obci 

 posudzuje sťažností z pohľadu ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vody 

a zelene 

 odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení. 

 
Návrh predsedu komisie: Michal Krupár 

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 9/A/2022 schvaľuje komisiu 

sociálnu, životného prostredia, výstavby a verejného poriadku pre   volebné obdobie 2022 – 

2026.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 9/B/2022 schvaľuje predsedu  

komisie sociálnej, životného prostredia, výstavby a verejného poriadku Michala Krupára. 

 

 

 



3. Poverenie zástupcu starostu:  

Starostka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverila za 

svojho zástupcu p. Stanislava Chvojku. P. Stanislav Chvojka prijal funkciu 

zástupcu starostky a potvrdil ju svojim podpisom. 

Starostka zároveň navrhla v súvislosti so zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykonanej zákonom č. 

5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 7 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po 

zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostky a podľa rozsahu 

úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie mesačnú odmenu vo výške 80 €, 

ktorá bude splatná vždy do 28. dňa nasledujúci mesiac.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 10/A/2022 berie na vedomie 

poverenie starostky na zástupcu starostky p. Stanislava Chvojku. 

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 10/B/2022 schvaľuje mesačnú 

odmenu zástupcovi starostky  Stanislavovi  Chvojkovi vo výške 80 €. 

 

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ.  

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta poveruje starostka 

poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva p. Michala Krupára.   

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 11/2022 schvaľuje poverenie 

starostky pre poslanca  Michala Krupára, ktorý bude oprávnený viesť a zvolávať obecné 

zastupiteľstvo.   

  

5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu –príloha 

 
       Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pripravila Ing.  Janka Jesenská, hlavná             

       kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice. OZ predložila Stanovisko starostka obce Jana   

       Boďová.  

       Na základe skutočností odporúča hlavná kontrolórka schváliť Návrh rozpočtu obce na rok   

       2023 a ďalej odporúča zobrať na vedomie Návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025. 
   
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 12/2022 berie na vedomie odborné 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025. 

 

6. Návrh rozpočtu-predkladá predseda FK- príloha 

 
       Návrh predkladá predseda Finančnej komisie, p. Magdaléna Zelienková. Tvorí prílohu   

       zápisnice. Návrh rozpočtu bol zverejnený na informačnej tabuli obce ako aj na stránke   

       obce v zákonom stanovenej lehote. Neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy  

       a pripomienky.  

 

     5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 13/A/2022 schvaľuje         

     rozpočet obce na rok 2023. 



 5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 13/B/2022 schvaľuje         

v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  zostavovanie a predkladanie rozpočtu 

obce bez programovej štruktúry počnúc rokom 2023.   

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 13/C/2022 berie na vedomie            

rozpočet obce na rok 2024, 2025. 

 

7. Návrh Dodatku č. 02/2022 k VZN č. 01/2020. 

 

Dodatok bol zverejnený na informačnej tabuli obce a na stránke obce v zákonom 

stanovenej lehote. K návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy 

a pripomienky.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 14/2022 schvaľuje         

Dodatok č. 02/2022 k VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Čepčín. . 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023  bol 

zverejnený na informačnej tabuli obce a na stránke obce v zákonom stanovenej 

lehote. K návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 15/2022 berie na vedomie  

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023.       

 

9. Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí.  

Zmluvu predložila prítomným poslancom starostka obce. Zmluva sa mení 

o nového účastníka zmluvy – pristupujúca obec Belá –Dulice a odstupujúci 

účastník zmluvy – obce Košťany nad Turcom a Podhradie.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 16/2022 schvaľuje Zmluvu 

o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti.  

 

10. Návrh zasadnutí OZ v roku 2023: 

Starostka navrhla nasledovné termíny konania sa zasadnutia OZ v roku 2023: 

17.02.2023 

19.05.2023 

25.08.2023 

24.11.2023 

Miesto konania zasadnutí OZ: zasadačka OcU o 18,00 hod.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 17/2022 schvaľuje termíny 

konania sa zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023.     

 

 

     

 



11. Plat starostu, návrh na preplatenie zostatkovej dovolenky za rok 2022. 
Na základe zákona č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení    

a zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí   

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, môže byť minimálny plat starostu zvýšený 

až o 60 %.  
 

Návrh: Poslanec Michal Krupár: navýšenie platu sa môže upravovať aj počas roka ,  navrhol 

zvýšenie o 40 %, pretože nevie aká bude finančná situácia nasledujúci rok.  

 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 18/2022 schvaľuje zvýšenie 

základného platu o 40 % starostke Jane Boďovej s platnosťou od ustanovujúceho 

zasadnutia OZ.  
 

Dovolenka: k 1.1.2022 mala starostka dovolenku 54 dní. K dnešnému dňu je vyčíslená 

zostatková dovolenka 25 dní. Počas roka si starostka vyčerpala 30 dní. Keďže na 

administratívne ako aj „starostovské“ povinnosti je sama, je problém si dovolenku 

vyčerpávať, pretože hlavne tej administratívy každý rok pribúda. Je už na zvážení poslancov, 

či schvália alebo neschvália preplatenie 25 dní dovolenky, ktorá v prípade neschválenia 

starostke prepadá a neprenáša sa do nového volebného obdobia.          

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č.19/2022 schvaľuje preplatenie 

zostatkovej dovolenky v počte 25 dní starostke Jane Boďovej.  

 

12. Príkazný list starostky č. 01/2022  

na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov  k 31.12.2022. 
            Inventarizácia bude vykonaná od 19.12.2022 do 14.1.2022.  

 
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 20/A/2022 berie na vedomie 

vykonanie riadnej inventúry k 31.12.2022.  

 

Návrh na členov inventarizačnej komisie:  

Ústredná inventarizačná  komisie pre vykonanie riadnej inventarizácie: 

      Predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková 

      Členovia: Stanislava Chvojka, Jozef Výboch 

 

Členovia  dielčích komisií pre vykonanie riadnej  inventarizácie:  

       Stanislav Chvojka, Elena Chvojková, Jozef Výboch, Mgr. Magdaléna Zelienková, Michal      

        Krupár, Milan Kvasnica, Janka Pavlišová, Janka Virteľová 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 20/B/2022 schvaľuje členov 

Ústrednej inventarizačnej komisie v zložení: predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková, 

členovia: Stanislav Chvojka, Jozef Výboch.  

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 20/C/2022 schvaľuje členov 

Dielčích komisií  v zložení Stanislav Chvojka, Elena Chvojková, Jozef Výboch, Mgr. 

Magdaléna Zelienková, Michal Krupár, Milan Kvasnica, Janka Pavlišová, Janka 

Virteľová. 

 

 

 

 



13. Návrh úpravy rozpočtu. 
 

Predseda finančnej komisie Mgr. Magdaléna Zelienková predložila prítomným 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, 02/2022  – tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci s predloženým Rozpočtovým opatrením č. 01/2022, 02/2022 súhlasili bez 

pripomienok.  
5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 21/A/2022 schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022. 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 21/B/2022 berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 02/2022. 
 

14. Rôzne: 
 

A) Starostka pozvala všetkých na Rozsvietenie vianočného stromčeka a hlavne 

deti na Mikuláša, ktoré sa uskutoční 10.12.2022 o 16.00 hod. Zároveň pozýva 

na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 18.12.2022 o 16,00 hod. v sále KD. 

Budeme spoločne zdobiť vianočný stromček a rozsvietime 4 adventné sviečky.  
 

B) Novoročný prípitok:  

Starostka pozvala všetkých na spoločné stretnutie pár minút po polnoci 

1.1.2023, stretnutie sa uskutoční pri vianočnom stromčeku. Poprosila by som 

všetkých novozvolených poslancov aby sme sa 31.12.2022 cca o 23,00 hod zišli 

v KD a pripravili potrebné veci na uskutočnenie akcie. 

Akcia bude vyhlásená 31.12.2018 v doobedných hodinách.  
 

C) Starostka požiadala novozvolených poslancov, aby ak majú zriadené e-mailové 

schránky ich oznámili na OcU a do ich schránok im bude preposielaný 

materiál na zasadnutia OZ. Bude to jednoduchšie a hlavne sa tým aj ušetrí.  

D) Starostka informovala poslancov o Plese samosprávy, ktorý sa bude konať 

11.3.2023 v Košťanoch nad Turcom.  
 

5 prítomných poslancov OZ hlasovalo  5/ZA a uznesením č. 22/2022 berie na vedomie 

informácie starostky obce podané v bode 13. 
 

15. Diskusia :  
 

V diskusii nevystúpil nik, pretože sa diskutovalo k jednotlivým bodom priebežne.  
 

16. Záver.  Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala všetkým za účasť a popriala 

im krásne prežitie vianočných sviatkov. 
 

Zasadnutie OZ ukončené 25.11.2022 o 19:30 hod.  

 

Zapisovateľ : Mgr. Magdaléna Zelienková .....................................              

Overovateľ : Stanislav Chvojka   .................................. 

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

Jana Boďová 

starostka obce 

Vo Veľkom Čepčíne, dňa 28.11.2022 

 



 
 


