
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 09.12.2022 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1.  Otvorenie a privítanie 

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Interpelácie poslancov  

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

6.  VZN obce č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na  

     území obce Slovenská Volová  

7.  Schválenie vypracovania Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHSR) 

     na obdobie 2023-2030 

8.  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

9.  Rôzne: 

     - prihlásenie občana obce na kurz odchytu túlavých zvierat 

     - informácia o neschválení dotácie – Rezerva predsedu vlády SR  

     - spôsob výrubu stromov pri MŠ 

     - informácia – Referendum 2023 – vyhlásené na deň: 21.01.2023 

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, 1 člen OZ je ospravedlnený.  

Pán starosta za zapisovateľku zápisnice určil Gabrielu Hajdučkovú – a za overovateľov zápisnice určil 

p. Ing. Martina Vinčura a p. Petra Tkáča, návrhová komisia – p. Ing. Marianna Hudáková a p. Ing. Lea 

Brečková.  
Následne pán starosta predniesol program verejného zasadnutia OZ. 
OZ schválilo program zasadnutia OZ v zmysle predneseného návrhu (všetci prítomní členovia OZ 

hlasovali za). 
 

K bodu č. 3 – 4 
OZ konštatovalo, že uznesenia sú predbežne plnené. 

Interpelácie poslancov neboli žiadne. 

 

K bodu č. 5  

OZ prerokovalo návrh záväzného rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025, 

s prihliadnutím na odborné stanovisko hl. kontrolórky (ktoré bolo OZ predložené na 

ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa: 25.11.2022) schválilo záväzný rozpočet na rok 2023 

a informatívne rozpočty na roky 2024-2025.  

 

K bodu č. 6 
Obec predložila OZ zápisnicu z pripomienkovania návrhu VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Slovenská Volová – návrh bez 

pripomienok. OZ sa na tomto VZN uznieslo (1 poslankyňa bola proti).   

 

 



K bodu č. 7 

Starosta obce oboznámil OZ o tom, že obec má vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja na obdobie od roku 2016 do roku 2021, poslanci OZ na svojom riadnom zasadnutí OZ, 

dňa: 10.12.2021, uznesením č. 22/2021 schválili predĺženie platnosti PHSR Slovenská Volová 

na roky 2016-2021 do 31.12.2022. Z dôvodu, že je potrebné tento dokument znova vypracovať, 

poslanci OZ schválili osloviť okrem osôb, ktoré sa podieľali na spolupráci na vypracovaní 

PHSR za obdobie 2016-2021 ešte aspoň jednu firmu, aby nám zaslala písomnú cenovú ponuku.  

 

K bodu č. 8 

OZ prerokovalo návrh nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Slovenskej 

Volovej, vypracovaný p. Ing. Mariannou Hudákovou (poslankyňou OZ), tento predložený 

poriadok neschválili.  

 

 

K bodu č. 9 

Starosta obce predložil poslancom OZ ústny návrh na prihlásenie občana obce na kurz odchytu 

túlavých zvierat, informoval ich o tom, že kurz sa vykonáva v Košiciach.  

Obecný úrad má za úlohu do konca roka 2022 prihlásiť 1 osobu na tento kurz.  

 

Starosta obce informoval OZ o tom, že na základe povolenia na výrub stromov by bolo vhodné 

tento výrub pri MŠ zrealizovať čím skôr. Poslanci OZ prerokovali a určili takýto spôsob daného 

výrubu, a to svojpomocne.  

 

Starosta obce oboznámil OZ o tom, že Referendum 2023 sa na základe Rozhodnutia 

prezidentky SR zo 4.11.2022 o vyhlásení referenda uskutoční dňa: 21.01.2023. V obci 

Slovenská Volová sa uskutoční v sále kultúrneho domu obce, obec sa riadi úlohami, ktoré sú 

zahrnuté v harmonograme organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na 

sobotu 21. januára 2023.  

 

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 09.12.2022 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Vinčur, Peter Tkáč 

 
 

 


