
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 04.11.2022 
 

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.  Audit účtovnej závierky za rok 2021 

6.  Účtovná závierka za 3. Q 2022 – info o doručení  

7. Správa z finančnej kontroly č. 7/2022 hl. kontrolórky obce 

8. Výberové konanie na funkciu hl. kontrolórky obce - vyhodnotenie 

9.  Rôzne: 

     - doručená odpoveď na našu žiadosť z 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 –  výsledky volieb v obci  

    - konanie kultúrnej akcie - Silvester - rok 2022 

    - konanie kultúrnej akcie – Ples – rok 2023 

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

      obecnom spravodaji 

    - návrh obecného spravodaja 

    - odhŕňanie snehu v obci  

    - poďakovanie poslancom OZ za spoluprácu za celé volebné obdobie  

10.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. Františka Nováka a p. Ing. Martina Vinčura a návrhová komisia – p. Peter Tkáč a p. Matúš Brek. 
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  

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

poslancom OZ z auditu za rok 2021. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 6 
S účtovnou závierkou k 30.09.2022 oboznámil poslancov OZ starosta obce. Celá uzávierka je 

uložená vo finančných dokladoch za rok 2022, prítomnými poslancami bola predložená bez 

pripomienok.  

 



K bodu č. 7 
So správou z finančnej kontroly č. 7/2022 oboznámil starosta obce, cieľom FK bola kontrola 

vykonávania inventarizácie, obstarávania, vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenie 

príslušných zákonov, tvorí prílohu tejto zápisnice. Správy z FK bola  prerokovaná a vzatá na vedomie.  

 

K bodu č. 8 

Starosta obce predložil doručenú žiadosť na funkciu hl. kontrolórky obce s požadovanými 

prílohami na nové funkčné obdobie. Nakoľko obci bola v stanovenej lehote (do 30.10.2022) 

doručená iba jedna žiadosť, uchádzačka spĺňala predpoklady a doložila všetky požadované 

doklady, komisia výber uchádzačky v plnom rozsahu schválila. Dokumenty sú uložené v 

osobnom spise.  

 

K bodu č. 9 

Starosta obce predložil poslancom obce odpoveď z Rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých 

v Humennom, v stanovisku uvádzajú, že „komisia zámer predaja pozemku zamieta a žiada 

farnosť rokovať so spoločnosťou Slovak Estate, s.r.o. o predaji časti pozemku KNC parc. č. 

63/1 za účelom prístupu k požadovanému farskému pozemku“.   

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí  

a volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Slovenská Volová, obec tieto výsledky 

zverejnila na úradnej tabuli obce, v predajni obce, na webovom sídle obce a vyhlásila výsledky 

obecným rozhlasom.  

 

OZ schválilo konanie kultúrnej akcie –Silvester 2022 v rozsahu, ako to bolo pred obdobím 

„covidovej doby“, stretnutie pri jedličke, pohostenie v kultúrnom dome, ohňostroj.  

 

OZ schvaľovanie bodu Rôzne – konanie kultúrnej akcie – Ples – rok 2023 presunulo na ďalšie 

obecné zastupiteľstvo.  

 

Odmeny poslancom OZ budú vyplatené v zmysle platných zásad o odmeňovaní poslancov + 

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

eur, ústny návrh poslancov na úpravu výšky odmeny poslancovi – a to, navýšenie o 50 % 

v zmysle platných Zásad o odmeňovaní poslancov, ústny návrh poslanca na úpravu platu 

starostu obce za mesiac november a mesiac december 2022 o 60 % k základnému platu bol 

schválený OZ.  

 

Obec prerokovalo návrh obecného spravodaja, ktorý bude vydaný v januári 2023 a schválilo 

obsah obecného spravodaja. 

 

OZ sa zaoberalo zabezpečením údržby MK – odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, 

obecnému úradu bolo uložené zistiť, za akých podmienok bude naďalej odhŕňať sneh občan, 

ktorý to vykonával doteraz a preveriť iné možnosti poskytnutia tejto služby.  

 

Starosta obce sa poslancom OZ poďakoval za spoluprácu za celé volebné obdobie, boli 

obdarovaní upomienkovými predmetmi.  

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 04.11.2022 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice: František Novák, Ing. Martin Vinčur  

 


