
 

ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Volová  

konaného dňa 25.11.2022 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Navrhovaný program zasadnutia : 

 

1/Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia  

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie  

            osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

            zastupiteľstva 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

            ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom   

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

f) vystúpenie starostu 

 

2/Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

3/Voľba návrhovej a volebnej komisie 

4/Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

   zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

5/Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce 

6/Zriadenie obecnej rady, voľba jej členov 

7/Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8/Určenie platu starostu obce 

9/Zriadenie nových podpisových vzorov 

10/ Rôzne a záver 

    - Správa z finančnej kontroly č. 8/2022 hl. kontrolórky obce  

    - Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I. polrok 2023  

    - Rozpočet obce Slovenská Volová na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

    - Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2023-2025 

    - Ples 2023 

    - Voľby prísediacich pre Okresný súd Humenné 

    - Podanie námietky občana obce-žiadosť o prešetrenie stavu 

 

 

 

 



Rokovanie otvoril starosta obce p. Pavol Šimurda, privítal všetkých prítomných. 

Ospravedlnení : -------------- 

Overovatelia zápisnice : Peter Tkáč, Ing. Lea Brečková 

Zapisovateľka : Gabriela Hajdučková 

Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami volieb starostu a poslancov do obecného 

zastupiteľstva. Odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili sľub, ktorý 

potvrdili svojim podpisom. 

Novozvolený starosta vystúpil svojím prejavom pred prítomnými. 

Bod 2 

Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

OZ Slovenská Volová podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schválilo program rokovania bez zmien a doplnkov v znení : 

 

1/Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie  

            osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

            zastupiteľstva 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

            ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom   

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

f) vystúpenie starostu 

2/Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

3/Voľba návrhovej a volebnej komisie 

4/Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

   zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

5/Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce 

6/Zriadenie obecnej rady, voľba jej členov 

7/Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8/Určenie platu starostu obce 

9/Zriadenie nových podpisových vzorov 

10/ Rôzne a záver  

    - Správa z finančnej kontroly č. 8/2022 hl. kontrolórky obce  

    - Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I. polrok 2023  

    - Rozpočet obce Slovenská Volová na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

    - Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2023-2025 

    - Ples 2023 

    - Voľby prísediacich pre Okresný súd Humenné 

    - Podanie námietky občana obce-žiadosť o prešetrenie stavu 



 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za : 5  Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek,  

Proti : 0   

Zdržal : 0  
 

Neprítomní : 0   

 

Bod 3 

V návrhovej komisii budú pracovať : /komisia, ktorá pripravuje uznesenia/ Ing. Lea Brečková 

a Peter Tkáč 

Vo volebnej komisii budú pracovať: Ing. Marianna Hudáková a Matúš Brek. 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za :  5 Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti :  0  

Zdržal :  0 
 

Neprítomní :  0  

 

Bod 4 

Povereným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva je p. Ing. Martin Vinčur 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za :  5 Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti : 0   

Zdržal : 0  
 

Neprítomní :  0  

 

 

Bod 5 

Starosta obce poveruje funkciou zástupcu starostu obce p. Ing. Martina Vinčura. 



 

Bod 6 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na  zriadenie obecnej rady a jej zloženia 

zriaďuje obecnú radu v zložení : Ing. Martin Vinčur, Peter Tkáč a Ing. Lea Brečková. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za : 5  Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti : 0   

Zdržal : 0  
 

Neprítomní : 0   

 

Bod 7 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhov na zriadenie komisií, ich predsedov a určenie 

náplne práce komisií zriaďuje komisiu : 

 

1/ Komisia podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č.357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri  

    výkone funkcií verejných funkcionárov, predseda : Ing. Marianna Hudáková, členovia :  

    Ing. Lea Brečková a Peter Tkáč.  

    náplň vyplýva zo zákona 

 

2/ Komisia verejného poriadku, predseda : Matúš Brek, členovia : Ing. Marianna Hudáková 

a Peter Tkáč. 

3/ Kultúrno-športová komisia, predseda: Peter Tkáč, členovia: Ing. Martin Vinčur a Ing. Lea 

Brečková. 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za : 5  Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti :  0  

Zdržal :  0 
 

Neprítomní :  0  

 

 

 



Bod 8 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie mesačného platu starostu obce a určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu p. Pavlovi 

Šimurdovi vo výške 2883,- €, slovom dvetisícosemstoosemdesiattri €. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za :  4 Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Martin Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti :  0  

Zdržal :  1 Ing. Marianna Hudáková 

Neprítomní :  0  

 

A zároveň poslanci obecného zastupiteľstva určili starostovi obce od 26.11.2022 do 

31.12.2022 upraviť plat starostu percentuálnym navýšením o 30 %. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za :  5 Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

 

Proti :  0  

Zdržal :  0 
 

Neprítomní :  0  

 

Bod 9 

OZ schvaľovanie tohto bodu vynechalo, nakoľko nie je potrebné zriaďovať nové podpisové 

vzory z dôvodu, že zástupca obce naďalej pokračuje v tejto funkcii. 

Bod 10 

- OZ bola predložená Správa z finančnej kontroly č. 8/2022 hl. kontrolórky obce, ktorú OZ   

  zobralo na vedomie, správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

- OZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na I. polrok 2023, bez  

  pripomienok a doplnení plán schválili.  

 

- OZ vzalo na vedomie návrh záväzného rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024- 

  2025, obec oboznámilo poslancov o tom, že návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli  

  a na web stránke obce od 15.11.2022. 

 

 



- OZ prerokovalo návrh na realizáciu kultúrnej akcie – Ples 2023, schválilo konanie tejto  

  akcie  v rozsahu, ako to bolo pred obdobím „covidu-19“.  

 

- OZ bol predložený list z Okresného súdu Humenné ohľadom volieb prísediacich na súde.  

  Pán starosta listom zo dňa. 24.10.2022 navrhol do týchto volieb p. Pavla Šimurdu a  

  p. Gabrielu Šimurdovú, títo kandidáti boli následne listom Okresného súdu schválení do  

  tejto funkcie. OZ nemá námietky voči tomuto rozhodnutie a schvaľuje výber kandidátov  

  prísediacich na súde, následne vydali osvedčenia o zvolení, ktoré obec doručí na Okresný  

  súd.  

 

-OZ prerokovalo námietku občana obce a to konkrétne k prácam  napojenia vodovodnej 

a plynovej prípojky stavebníka novostavby, OZ uložilo obecnému úradu overiť na VVS, a.s. 

Humenné funkčnosť vodovodnej prípojky na predmetnej parcele a vlastníka tejto prípojky. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov  

Za : 5  Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč, Ing. Marianna Hudáková, Ing. Martin 

Vinčur, Matúš Brek 

Proti :  0  

Zdržal :  0 
 

Neprítomní :  0  

 

Návrh uznesení z ustanovujúceho zasadnutia  obecné zastupiteľstvo prerokovalo a hlasovaním 

schválilo.  

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie ukončil. 

V Slovenskej Volovej, dňa 25.11.2022 

Zapísala : Hajdučková Gabriela  

Overovatelia zápisnice : Ing. Lea Brečková, Peter Tkáč 

 

 

 

 

 

 


