
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 30.09.2022 
 

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.  Správa z finančnej kontroly č. 5/2022 hlavnej kontrolórky obce 

6.  Správa z finančnej kontroly č. 6/2022 hlavnej kontrolórky obce 

7.  VZN obce č. 6/2022 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb  

     psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 

8.  Vyhlásenie výberového konania na nové funkčné obdobie na funkciu hlavného kontrolóra  

     obce Slovenská Volová  

9.  Rôzne: 

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

     roznášania kolekcií – „Mikuláš“ pre občanov obce aj tento rok – 2.prerokovanie bodu 

    - informácia o predĺžení doby trvania projektov –  „Terénna sociálna práca a terénna práca   

    s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ , „NP PRIM II. – Projekt inklúzie  

    v materských školách“, „Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach 

    s prítomnosťou MRK – II. Fáza“ 

   - informácia o odoslaní žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o prevod pozemku obce, pozemok  

    kultúra: Záhrada, KNC 63/5 o výmere 1060 m2, zapísaný na LV č. 55 

   - informácia – Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych  

    krajov, konané dňa: 29.10.2022 

   - informácia o konaní kultúrnej akcie – „Posedenie so seniormi obce“ 

   - možnosť zapojiť sa do výzvy z Plánu obnovy – „Rekonštrukcia budov skolaudovaných pred  

    rokom 1980 

   - rozpočtové opatrenie č. 1/2022 o úprave rozpočtu obce v jeho príjmovej a výdavkovej časti 

10.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. Matúš Brek a p. Peter Tkáč a návrhová komisia – p. František Novák a p. Ing. Martin Vinčur. 
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 
OZ schválilo program 4. 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 – 6  

OZ bola predložená Správa z finančnej kontroly č. 5/2022 a č. 6/2022 hlavnej kontrolórky obce, 

správy OZ zobrali poslanci na vedomie. Dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 7 
Obec predložila OZ zápisnicu z pripomienkovania návrhu VZN č. 6/2022 o vodení psov, o vymedzení 

miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného 

priestranstva obce psími výkalmi – návrh bol prijatý bez pripomienok. OZ sa na tomto VZN uznieslo.  

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že hlavnej kontrolórke obce sa v 01/2023 

končí funkčné obdobie, z uvedeného dôvodu poslanci OZ vyhlasujú výberové konanie na 

danú funkciu pre nové funkčné obdobie.  

 

K bodu č. 9  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pokračovanie v tradícií roznášania balíčkov pri príležitosti sv. 

Mikuláša. Starosta obce zakúpi vianočné balíčky do každej domácnosti v obci na základe 

zistenia cien a kvality daných produktov.  

 

Obec na základe oznámení Úradu vlády SR informovala poslancov OZ o tom, že termín 

realizácie národných projektov: „Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II.“, „NP PRIM II. – Projekt inklúzie v materských 

školách“, „Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. 

Fáza“ sa predlžuje a to nasledovne: 

1. „Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít II.“ – z pôvodného termínu ukončenia trvania projektu 31.10.2022 na termín 

31.03.2023 

2. „NP PRIM II. – Projekt inklúzie v materských školách“ – z pôvodného termínu 

ukončenia trvania projektu 30.11.2022 na termín 30.06.2023 

3. „Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. 

Fáza“ – z pôvodného termínu ukončenia trvania projektu 31.12.2022 na termín 

30.06.2023 

 

 

Obec, v zastúpení starostu obce odoslala dňa: 06.09.2022 doporučeným listom žiadosť 

o prevod pozemku v k. ú. obce, ktorý bol adresovaný Rímskokatolíckej farnosti Všetkých 

svätých, Humenné. Ide o pozemok, KNC 63/5 – Záhrada o výmere 1060 m2, ktorý je zapísaný 

na LV č. 55. Dôvod prevodu – obec má záujem predmetný pozemok použiť na výstavbu 

obecného bytového domu. Obec zatiaľ nedostala k danej žiadosti odpoveď.  

 

 

Starosta obce oboznámil OZ o tom, že Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, ktoré sú vyhlásené na: 29.10.2022 sa v obci Slovenská Volová 

uskutočnia v sále kultúrneho domu. Obec sa riadi úlohami, ktoré sú zahrnuté v harmonograme 

organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2022. 

 

 

 



OZ prerokovalo návrh na konanie kultúrnej akcie – „Posedenie so seniormi obce“ a schválilo 

konanie tejto akcie na termín: 22.10.2022. Posedenie sa uskutoční za podmienok, aké boli „pred 

obdobím pandémie Covid-19“ a to, kultúrna akcia sa uskutoční v sále kultúrneho domu po sv. 

omši so začiatkom kultúrnej akcie o 15:00 hod., pozvánku dostanú všetci seniori obce nad 60 

rokov, čaká ich pohostenie, kultúrny program, darček.  

 

OZ súhlasilo s predložením žiadosti v rámci výzvy z Plánu obnovy a to na rekonštrukciu 

budovy Materskej školy v obci. 

 

OZ prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2022 na úpravu príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 30.09.2022 

 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice: Matúš Brek, Peter Tkáč 

 
 

 


