
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Slovenskej Volovej 

konaného dňa 21.12.2022 
 

 

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.  VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  

      v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Volová 

6.   Podanie námietky občana obce na odpoveď obce zo dňa: 07.12.2022 ohľadom prípojky  

      plynu 

7.   Prezentácia práce Obecného komunitného centra v obci Slovenská Volová – garantka OKC 

8.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 o úprave rozpočtu obce v jeho príjmovej a výdavkovej časti  

9.  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 obecného zastupiteľstva.  

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

p. Ing. Lea Brečková a p. Ing. Marianna Hudáková, návrhová komisia – p. Matúš Brek a p. Peter Tkáč. 
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  

Obec predložila OZ zápisnicu z pripomienkovania návrhu VZN č. 8/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Volová – dňa: 13.12.2022 nám e-mailom bola 

doručená pripomienka k tomu návrhu – išlo len o úpravu textu, sumy ostali nezmenené. OZ 

akceptovalo danú pripomienku a s touto úpravou sa na VZN uznieslo.  

 

K bodu č. 6 
Starosta obce informoval OZ o tom, že obci bol dňa: 14.12.2022 doručený list – Podanie 

námietky na odpoveď obce zo dňa: 07.12.2022 ohľadom prípojky plynu. Danú 1. žiadosť OZ 

prerokovávalo na svojom ustanovujúcom zasadnutí OZ, dňa: 25.11.2022. Občan v 2. žiadosti 

uviedol, že nedostal kompletnú odpoveď na svoju 1. žiadosť zo dňa: 22.11.2022. Poslanci OZ 

sa dohodli na tom, že sa stretnú na danom pozemku s obidvoma účastníkmi konania dňa: 

07.01.2023 o 9:00 hod., obec ich písomne pozve.  

 

 



 

 

 

K bodu č. 7 

Garantka Obecného komunitného centra v obci sa OZ predstavila prezentáciou práce OKC. 

Informovala OZ o tom, čo sa od marca 2022 uskutočňovalo v komunitnom centre.  

OZ dané informácie vzalo na vedomie.  

 

K bodu č. 8 

OZ prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2022 na úpravu príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Volovej, dňa: 21.12.2022 

Zapísala: Gabriela Hajdučková 

 
Overovatelia zápisnice: Ing. Lea Brečková, Ing. Marianna Hudáková 

 
 

 

 


