
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 18.07.2022 
 

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. Návrh na určenie počtu poslancov obce Slovenská Volová pre nové volebné obdobie  

    2022-2026 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Slovenská Volová pre nové funkčné  

    obdobie 2022-2026  

7. Návrh na určenie volebných obvodov v obci Slovenská Volová pre voľby poslancov do OZ  

    pre volebné obdobie 2022-2026 

8. Rôzne: 

 - informácia o doručenom Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného  

   finančného príspevku v rámci projektu: „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom  

   výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“, kód vyzvania: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

 - informácia o schválení príspevku z Environmentálneho fondu vo výške: 514,80 eur 

  (použitie financií na účely odpadového hospodárstva, zlepšenie životného prostredia)  

 - informácia o znovuzaradení 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“ 

 - prijatý e-mail – ponuka vianočných kolekcií – zmena, resp. pokračovanie v tradícií roznášania  

   kolekcií – „Mikuláš“ pre občanov obce aj tento rok  

-  doručená žiadosť obyvateľky obce  – vyjadrenie obce k možnosti umiestnenia stavby 

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. Martina Vinčura a p. Františka Nováka a návrhová komisia – p. Ing. Lea Brečková a p. Peter 

Tkáč.  
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 
OZ schválilo program 3. 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 - 7 
Starosta obce informoval OZ o tom, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2022 boli vyhlásené na deň: 29.október 2022. Poslanci OZ 

schválili na nové volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov = 5, plný úväzok starostu obce 

a jeden volebný obvod.  

 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval OZ o tom, že obci bolo dňa: 29.06.2022 doručené Rozhodnutie 

o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: 

„Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“, 

kód vyzvania: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 /zjednodušene ide o vybudovanie chodníka oproti 

obecnému úradu smerom k rómskej osade v obci/. Predpokladáme, že so stavebnými prácami 

by sa malo začať v roku 2023.  

 

Starosta obce informoval poslancov o schválení príspevku z Environmentálneho fondu vo 

výške: 514,80 eur, dané financie môže obec použiť na účely odpadového, resp. na zlepšenie 

životného prostredia.  

 

Starosta obce informoval OZ o tom, že na základe našej žiadosti o znovuzaradenie 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“ nám bolo dňa: 29.06.2022 oznámené, že 

naša žiadosť bola odborne ohodnotená a zaradená do zoznamu žiadostí o podporu, v súčasnosti 

prebieha proces schvaľovania žiadostí.  

 

Starosta obce predložil OZ prijatý e-mail s ponukou ohľadom objednávky vianočných kolekcií 

pre občanov obce („Mikuláš“). Poslanci prerokovali návrh, že či budeme naďalej pokračovať 

v danej tradícií, alebo dôjde k zmene. Zatiaľ nie je rozhodnuté, schvaľovanie tohto bodu je 

presunuté na ďalšie obecné zastupiteľstvo.  

 

Obecnému úradu bola dňa: 18.07.2022 doručená písomná žiadosť obyvateľky obce o tom, že 

či na par. č. KNE 505/2 v k. ú. obce Slovenská Volová môže byť umiestnená stavba. Poslanci 

OZ danú žiadosť bez pripomienok schválili a pri najbližšej zmene Urbanistickej štúdie obce 

bude predmetný pozemok zaradený do výstavby.  

 

 

 

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 18.07.2022 

 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice:     Ing. Martin Vinčur, František Novák  

 
 


