
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 10.06.2022 
 

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  

5.   Záverečný účet obce Slovenská Volová za rok 2021 

6.   Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Slovenská Volová za rok 2021 

7.   Správa z finančnej kontroly č. 3/2022 a č. 4/2022 hlavnej kontrolórky obce 

8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenská Volová na  

      II. polrok 2022   

9.   VZN obce č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene  

       na území obce Slovenská Volová 

10. VZN obce č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  

       obce Slovenská Volová 

11.  VZN obce č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené 

       z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Slovenská Volová 

12.  VZN obce č. 4/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Slovenská 

       Volová 

13.   VZN obce č. 5/2022 o názvoch ulíc na území obce Slovenská Volová 

14.   Účtovná závierka k 31.03.2022 – info o doručení 

15.   Rôzne: 

      - výlet Vrbov – /termálne kúpalisko/ 

      - športové popoludnie – 20.08.2022 (sobota)  

      - informácia o schválení dotácie z PSK – Výzva poslancov PSK – „Oprava a údržba  

        unimobuniek II. v obci Slovenská Volová“  

      - informácia o schválení dotácie pre DHZO Slovenská Volová 

      - informácia o neschválení dotácie z COOP Jednoty – Výzva – Program podpory lokálnych  

        komunít 

      - informácia o odoslaní žiadosti o poskytnutí príspevku z Environmentálneho fondu  

      - informácia o odoslaní žiadosti na Úrad vlády SR v rámci oblasti rozvoja komunitného 

        života, predmet činnosti žiadateľa: Stretnutie občanov obce Slovenská Volová na ihrisku 

        obce s kultúrnym programom („športový deň“)  

      - odoslanie Žiadosti o znovuzaradenie našej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie     

        pre rok 2022 na Environmentálny fond v rámci oblasti C. Rozvoj odpadového  

        a obehového hospodárstva, činnosť C4: na projekt „Nákup techniky odpadového  

        hospodárstva obce Slovenská Volová“  

16.   Diskusia a záver 

 

K bodu č. 1 – 2 

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

Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia zastupiteľstva.  

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

p. Matúša Breka a p. Petra Tkáča a návrhová komisia – p. Ing. Martin Vinčur a p. František Novák.  
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 



OZ schválilo program 2. zasadnutia OZ v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ 

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

Neboli žiadne interpelácie poslancov. 

 

K bodu č. 5 
So záverečným účtom za rok 2021 oboznámil OZ starosta obce, dokument tvorí prílohu tejto zápisnice, 

zároveň je zverejnený na web stránke obce.  
 
K bodu č. 6 

S odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021 oboznámil starosta 

obce a tvorí prílohu zápisnice. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 poslanci 

schválili bez výhrad. 

 

K bodu č. 7  

So správou z finančnej kontroly č. 3/2022 oboznámil starosta obce, cieľom FK bola kontrola 

obstarávania, účtovania, vyraďovania a odpisovania majetku, vykonanou kontrolou neboli zistené 

nedostatky a porušenie príslušných zákonov, tvorí prílohu tejto zápisnice. So správou z finančnej 

kontroly č. 4/2022  taktiež oboznámil OZ starosta obce, cieľom FK bola kontrola pokladne, vykonanou 

kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenie príslušných zákonov, správy z FK boli prerokované 

a vzaté na vedomie.  

 

K bodu č. 8 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ na schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2022, tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu č. 9-13 

Obec predložila OZ zápisnicu z pripomienkovania návrhu VZN č. 1/2022 o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Slovenská Volová, k návrhu 

VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Slovenská Volová, k návrhu VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, 

alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Slovenská Volová, 

k návrhu VZN č. 4/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Slovenská 

a k návrhu VZN č. 5/2022 o názvoch ulíc na území obce Slovenská Volová – návrhy bez 

pripomienok. OZ sa uznieslo na všetkých týchto VZN. 

 

K bodu č. 14 
So závierkou ku dňu: 31.03.2022 oboznámil OZ starosta obce. Celá uzávierka je uložená vo finančných 

dokladoch za rok 2022, poslancami bola predložená bez pripomienok.  

 

K bodu č. 15 

Pán starosta a poslanci navrhovali realizáciu kul. akcie, a tieto: 

- dvojdňový výlet Vrbov – termálne kúpalisko – termín – 29.-30.07.2022 

Obec uhradí cestu, večeru a nocľah, pobyt na kúpalisku si každý hradí sám, ubytovanie v hoteli 

Flipper, priamo vo Vrbove a v prípade vyššieho záujmu ostatní zúčastnení na chatkách. Pri 

nahlásení sa vyberá poplatok 2,-eur na osobu, iba občania obce Slovenská Volová. 

 

 

 

 



- športové popoludnie na deň: 20.08.2022 (sobota) 

Pokračuje sa aj naďalej v tradícii varenia gulášu – min. množstvo navareného gulášu – 20 l, 

družstvá 3-5 členné, obec na základe dokladu prefinancuje na túto akciu na 1 družstvo max. 

40,-eur, stretnutie súťažiacich je o 12:00 hod. na veľkom futbalovom ihrisku, futbal, súťaže, 

popoludnie bude riešené cez p. Poláka Stanislava (Stanley´s catering) – na lístky jedlo a nápoj, 

pre družstvo okrem diplomu aj fľaša, pre deti sladká odmena, cukrová vata. 

Obec má zabezpečiť vystúpenie skupiny, prípadne aj športové atrakcie.  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení dotácie z PSK, v rámci Výzvy poslancov 

PSK na projekt: „Oprava a údržba unimobuniek II. v obci Slovenská Volová“. Obec v rámci 

tohto projektu nadviaže na už zrealizované práce v roku 2021 a bude pokračovať v tejto oprave 

a údržbe, a to vnútorného priestoru unimobuniek na ihrisku a taktiež ich oboznámil o schválení 

dotácie pre DHZO Slovenská Volová.  

 

Obec dňa: 28.03.2022 na základe splnenia podmienky, a to, že úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu v obci za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla najmenej 34%, (v našom prípade pre  

tento rok 65,53 %) doručila na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku 

s povinnými prílohami. V prípade schválenia tohto príspevku, môže obec tieto finančné 

príspevky použiť len na účely odpadového hospodárstva, v našom prípade, z dôvodu, že sme 

dosiahli úroveň vytriedenia aspoň 60 % z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, 

môžeme tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia. Obec zatiaľ nedostala odpoveď 

o schválení, resp. neschválení príspevku.  

 

Úrad vlády SR zverejnil dňa: 11.04.2022 Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života, účel vyzvania: Podpora aktivít zameraných 

na rozvoj komunitného života po pandémii.  

Obec dňa: 18.05.2022 predložila prostredníctvom elektronického formulára svoju žiadosť 

s požadovanými prílohami, predmet činnosti žiadateľa: „Stretnutie občanov obce Slovenská 

Volová na ihrisku obce s kultúrnym programom“ (Športový deň obce). 

 

Obci bola dňa: 21.04.2022 doručená odpoveď k Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

pre rok 2022 z Environmentálneho fondu, oblasť: C. Rozvoj odpadového a obehového 

hospodárstva, činnosť C4: na projekt: „Nákup techniky odpadového hospodárstva obce 

Slovenská Volová“, kde ako dôvod nezaradenia našej žiadosti uvádzajú, že žiadosť nebola 

doručená v stanovenom termíne, do 31.10.2021. Obec žiadosť s prílohami odoslala 

doporučenou poštou 1. triedou dňa: 27.10.2021, spísala reklamáciu na Slovenskú poštu, a. s., 

za vzniknutú situáciu sa nám písomne ospravedlnili. Nakoľko, obec v tejto veci nepochybila, 

dňa: 03.06.2022 sme na Environmentálny fond zaslali Žiadosť o znovuzaradanie našej žiadosti 

o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2022. 

 

 

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 10.06.2022 

 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice:     Matúš Brek,  Peter Tkáč 

 


