
 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 10.12.2021 
 

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.   Správa z finančnej kontroly č. 7/2021, č. 8/2021 a Ročná správa o výsledkoch finančnej 

      kontroly za rok 2021 hlavnej kontrolórky obce 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 
7.   Účtovná závierka k 30.09.2021 – info o doručení 

8.   Audit účtovnej závierky za rok 2020 

9.   Rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

11. VZN č. 2/2021 o sociálnych službách poskytovaných v Obecnom komunitnom centre  

       v obci Slovenská Volová 

12. Doručená žiadosť o odkúpenie parcely č. KNE 45/1 vo vlastníctve obce Slovenská Volová 

13. Rôzne: 
     - informácie ohľadom výstavby Obecného komunitného centra v obci – stavba 

       skolaudovaná 

     - Silvester rok 2021 

     - odmeny poslancom obce a návrh na úpravu výšky odmeny pre poslankyňu za prácu na  

       obecnom spravodaji 

     - rozpočtové opatrenie č. 3/2021 o úprave rozpočtu obce v jeho príjmovej a výdavkovej 

       časti 

     - doručená žiadosť o pomoc od obyvateľky obce  

     - konanie kultúrnej akcie – Ples 2022 

     - zapojenie sa do výzvy – „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby  

       a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry – opätovné podanie žiadosti 

     - návrh na predĺženie platnosti PHSR Slovenská Volová na roky 2016-2021 do 31.12.2022 
13.   Diskusia a záver 

 

 

K bodu č. 1 – 2 

Zasadnutie otvoril pán starosta Pavol Šimurda. Privítal OZ. Konštatoval, že sú prítomní 4 

členovia zastupiteľstva.  

Pán starosta za zapisovateľku zápisnice určil Gabrielu Hajdučkovú, za overovateľov zápisnice určil 
p. Petra Tkáča a p. Matúša Breka, návrhová komisia – p. Ing. Martin Vinčur a p. František Novák. 
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 
OZ schválilo program 5. 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 
OZ bola predložená Správa z finančnej kontroly č. 7/2021, č. 8/2021 a Ročnú správu 

o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2021 hl. kontrolórky obce, ktoré OZ zobralo na 

vedomie. Správy tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 
K bodu č. 6 

OZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I. polrok 2022, bez pripomienok 

a doplnení plán schválili. 

 

K bodu č. 7 

So závierkou k 30.09.2021 oboznámil OZ starosta obce. Celá uzávierka je uložená vo finančných 

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

 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval, oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora určenej poslancom OZ 

z auditu za rok 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu č. 9-10 

OZ prerokovalo návrh záväzného rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, 

s prihliadnutím na odborné stanovisko hl. kontrolórky schválilo záväzný rozpočet na rok 2022 

a informatívne rozpočty na roky 2023-2024. 

 

K bodu č. 11 

Obec predložila OZ zápisnicu z pripomienkovania návrhu VZN č. 2/2021 o sociálnych službách 

poskytovaných v Obecnom komunitnom centre na území obce Slovenská Volová – návrh bez 

pripomienok. OZ sa na tomto VZN uznieslo.  

 

K bodu č. 12 

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

malú rozlohu a jej pričlenením k súkromnej parcele bude tvoriť parcelu vhodnú na výstavbu rodinného 

domu. OZ schválilo spôsob predaja a zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

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

 

K bodu č. 13 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že stavba -  „Obecné komunitné centrum v obci Slovenská 

Volová“ je skolaudovaná a o ďalšom postupe. 

 

Konanie akcie do konca roka - Silvester 2021 sa uskutoční v prípade uvoľnenia pandemických opatrení 

a to len pri jedličke+ pohostenie v kultúrnom dome, bez ohňostroja. 

 

Vyplatenie odmien poslancom OZ budú vyplatené v zmysle platných zásad o odmeňovaní poslancov 

+navýšenie odmeny pre poslankyňu za prácu na príprave obecného spravodaja vo výške 100,-€, ústny 

návrh poslanca na úpravu platu starostu obce za mesiac november, december 2021 o 60% k základnému 

platu bol schválený OZ. 

 

OZ prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenie č.3/2021 na úpravu príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu. 

 

Obecnému úradu bola doručená žiadosť obyvateľky obce o pomoc. Zo žiadosti nie je zrejmé, akú pomoc 

obyvateľka od obce žiada. Obec nemá voľné pracovné miesta, aby dokázala zamestnať člena v spoločnej 

domácnosti a v prípade jednorázovej finančnej pomoci bude obec žiadať doložiť príjmy a výdavky za 

spoločne posudzované osoby v domácnosti. Žiadosť OZ opätovne prerokuje na ďalšom zasadnutí. 

Konanie akcie  - Ples 2022 sa uskutoční v prípade uvoľnenia pandemických opatrení. 



 

OZ prerokovalo návrh spravodaja vydaného v januári 2022 a schválilo obsah spravodaja. 

   

OZ súhlasilo s predložením žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo vnútra 

SR pre Operačný program Ľudské zdroje s názvom projektu: 

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

rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 a Zamerania: Podpora dobudovania základnej 

infraštruktúry, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a zároveň súhlasilo so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu s názvom: 

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

t.j.: min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a so zabezpečením financovania 

neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu: „Zlepšenie prístupu 

MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ a budú nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľa. 

 

OZ schválilo predĺženie dokumentu PHSR Slovenská Volová na roky 2016-2021 do 

31.12.2022. 
    

   

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 10.12.2021 

 

 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: p. Peter Tkáč, p. Matúš Brek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


