
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 10.03.2022 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1.   Otvorenie a privítanie 

2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhová komisia 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Interpelácie poslancov – verejná obecná schôdza 

5.   Doručené majetkové priznania – starosta obce a hlavná kontrolórka obce 

6.   Účtovná závierka za rok 2021 – info o doručení 

7.   Správa z finančnej kontroly č. 1/2022 a č. 2/2022 hlavnej kontrolórky obce 

8.   Rôzne: 

      - informácia o odoslaní žiadosti o dotáciu – „Výzva poslancov PSK 2022“ – projekt 

      –   „Oprava a údržba unimobuniek na ihrisku II. v obci Slovenská Volová 

      - informácie ohľadom Obecného komunitného centra v obci – vstup do Národného  

        Projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných  

        rómskych komunít – II. Fáza a výsledky z konaného výberového konania zo dňa:  

        18.02.2022 

      - informácia o odoslaní žiadosti o dotáciu – Nadácia COOP Jednota – „Výzva – Program  

        podpory lokálnych komunít“ 

      - konanie kultúrnej akcie pri príležitosti „Dňa matiek“ 

      - doručená žiadosť o odkúpenie parcely č. KNE 45/1 vo vlastníctve obce - opätovná  

        žiadosť z dôvodu zmeny vlastníka priľahlých parciel 

      - finančná pomoc z obce vojnovým utečencom z Ukrajiny 

9.     Diskusia a záver 
 
 
 

 

K bodu č. 1 – 2 

Zasadnutie otvoril pán starosta Pavol Šimurda.  Privítal OZ a ostatných prítomných. 

Konštatoval, že sú prítomní 4 členovia zastupiteľstva.  

Pán starosta za zapisovateľku zápisnice určil Gabrielu Hajdučkovú – a za overovateľov zápisnice určil 

p. Ing. Leu Brečkovú a p. Františka Nováka a návrhová komisia – p. Peter Tkáč a p. Ing. Martin Vinčur. 
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 
OZ schválilo program 1. zasadnutia OZ v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ 

hlasovali za). 
 
 
K bodu č. 3 – 4 
OZ konštatovalo, že uznesenia sú predbežne plnené. 

Interpelácie poslancov – OZ navrhlo konanie verejnej obecnej schôdze a to v predpokladanom 

termíne, dňa: 15.05.2022 o 15:00 hod., pozvánku s programom je potrebné zaslať do každej 

domácnosti. Program je potrebné pripraviť do konca 04/2022.  

 

 

 



K bodu č. 5 
Starosta obce informoval OZ o tom, že obci boli v stanovenom termíne doručené majetkové priznania 

za starostu obce a od p. hlavnej kontrolórky obce. Majetkové priznania sú zaevidované a uložené 

v osobných spisoch zamestnancov. 
 
K bodu č. 6 

So závierkou ku dňu: 31.12.2021 oboznámil OZ starosta obce. Celá uzávierka je uložená vo finančných 

dokladoch za rok 2021, prítomnými poslancami bola predložená bez pripomienok.  

 

K bodu č. 7  

So správou z finančnej kontroly č. 1/2022 oboznámil starosta obce, cieľom FK bola kontrola uznesení 

OZ za rok 2021, vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenie príslušných zákonov, tvorí 

prílohu tejto zápisnice. So správou z finančnej kontroly č. 2/2022  taktiež oboznámil OZ starosta obce, 

cieľom FK bola kontrola vnútorných predpisov podľa zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

kontrolované obdobie – rok 2021, vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenie 

príslušných zákonov, správy z FK boli prerokované a vzaté na vedomie.  

 

K bodu č. 8  

Starosta obce informoval OZ o odoslaní žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy Mikroprogram 

PSK“ – projekt „Oprava a údržba unimobuniek na ihrisku II. v obci Slovenská Volová. Žiadosť 

s povinnými prílohami bola dňa: 21.02.2022 odoslaná elektronicky a následne doporučenou 

poštou na PSK.  

Starosta obce podal poslancom OZ informácie ohľadom Obecného komunitného centra v obci 

a o vstupe do Národného Projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných  rómskych komunít – II. Fáza, oboznámil ich s výsledkami z konaného 

výberového konania zo dňa: 18.02.2022, Odborná pracovníčka – garantka KC a Asistentka 

odbornej pracovníčky KC nastúpili do práce odo dňa: 01.03.2022, vybraná a zároveň 

Ministerstvom schválená Odborná pracovníčka KC odmietla nastúpiť, na jej miesto nastupuje 

schválená náhradníčka.  

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie o odoslaní žiadostí o dotáciu  –  Nadácia COOP 

Jednota - „Výzva – Program podpory lokálnych komunít“, obcou boli odoslané dňa: 03.03.2022 

tri žiadosti o dotáciu a to: 1./ Outdoorové ihrisko, 2./ Sociálne zariadenie v kultúrno-športovom 

areáli, 3./ Tanečné pódium. 

Poslanci OZ schválili konanie kultúrnej akcie pri príležitosti „Dňa matiek“, a to 

v predpokladanom termíne: 08.05.2022. Obec zabezpečí občerstvenie a kultúrne vystúpenie, 

malý darček.  
OZ akceptovalo žiadosť obyvateľky obce o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce. Táto parcela má 

malú rozlohu, pre obec je nevyužiteľná. OZ schválilo spôsob predaja a zámer prevodu majetku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

Obecný úrad pripraví zámer prevodu majetku a zverejní v obci obvyklým spôsobom. 

OZ prerokovalo a následne schválilo finančnú pomoc z rozpočtu obce vojnovým utečencom 

z Ukrajiny a to v rozsahu: jednorazovo v sume 100,-€. Financie budú poukázané na číslo účtu 

podľa Pomocného manuálu pre starostov jednotlivých regiónov, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 10.03.2022 

 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice:  
 


