
Z Á P I S N I  C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voli, konaného dňa 23.12.2022 o 16.30 hod. 

 

Prítomní poslanci: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

Na zasadnutie OZ bol prizvaný Mgr. Ľuboš Gajdoš, ako náhradník za odstúpeného poslanca 

Viliama Basaru. 

Neprítomný je Miroslav Basara.               

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zvolal Viliam Basara, starosta obce. 

1.Otvorenie previedol starosta obce a konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  

  

2.Určenie zapisovateľa zápisnice. 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Rošková. 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :        

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Zapisovateľku zápisnice Ivetu Roškovu. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jana Dudová a Jaroslav Kužma 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :        

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Overovateľov zápisnice Janu Dudovu, Jaroslava Kužmu. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ boli splnené, prečítal ich starosta obce. 

 

5. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Poslanci 

hlasovali za program.  

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :        

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 



 

6. Náhradník na post poslanca OZ, sľub poslanca 

Starosta obce vyzval Mgr. Ľuboša Gajdoša na zloženie sľubu. Mgr. Ľuboš Gajdoš prečítal 

znenie sľubu poslanca a zložil sľub svojím podpisom pod text sľubu.  

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že: 

1. Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Ľuboš Gajdoš zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

7. Štatút obce Voľa 

Štatút obce bol poslancom OZ doručený pred zasadnutím OZ. V Štatúte obce sa urobili 

nasledujúce zmeny:  

- §6 ods. 4 vymaže sa Štefan Gajdoš, zostane len slovo starosta obce. 

- § 13 Základné ustanovenia, ods. 2 mení sa Obecné zastupiteľstvo obce Voľa nezriaďuje, na 

Obecné zastupiteľstvo obce Voľa zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa 

potrieb obce orgány OZ, ktorými sú najmä komisie obecného zastupiteľstva. 

- §15 Úlohy OZ,  ods. 2 písm. q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného 

majetku nad hodnotu 1. 000 EUR. 

- §19 Komisie OZ, dopíšu sa komisie OZ - Dozorná komisia a Komisia pre kultúru a kultúrne 

podujatia. 

Poslanci hlasovali za schválenie Štatútu obce Voľa.  

Hlasovanie: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :        

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Štatút obce Voľa. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne    

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 vo výške 0,044 € na osobu a deň,  

t. j. 16,06 € na osobu a rok.  

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na rok 2023 vo výške 0,044 € na osobu a deň, t. j. 16,06 €  

na osobu a rok.  

 



...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o dani za psa. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o dani za psa na kalendárne roky od roku 

2023 je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o dani za psa na kalendárne roky 

od roku 2023 vo výške 5 € za jedného psa a 5 € za každého ďalšieho psa.  

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie nariadenia č. 2/2022 o dani za psa na kalendárne roky od 

roku 2023. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o dani z nehnuteľností 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o dani z nehnuteľností v zdaňovacích 

obdobiach od roku 2023 je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti 

v zdaňovacích obdobiach od roku 2023.  

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti v zdaňovacích obdobiach od 

roku 2023. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Voľa k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2024, 2025. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2023, 2024 bolo poslancom OZ zaslané hlavnou kontrolórkou obce pani Džuganovou. 

Stanovisko HK je prílohou zápisnice OZ. 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2024, 2025. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a informatívne rozpočty na roky 2024 a 2025. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpočtu obce na rok 2024, 2025  je prílohou tejto 

zápisnice. 



Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Rozpočet obce Voľa na rok 2023. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Informatívne rozpočty na roky 2024 a 2025. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

13. Neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025 bez programovej 

štruktúry. 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025 bez programovej 

štruktúry. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

14. Komisie OZ – návrh na členov komisií 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo Uznesením č. 10/2022 Dozornú komisiu a Komisiu pre kultúru 

a kultúrne podujatia. 

Starosta obce navrhol za predsedu Dozornej komisie poslanca Mareka Popika a poslanci ho 

Uznesením č. 11/2022 zvolili. 

Starosta obce navrhol za predsedu Kultúrnej komisie a kultúrnych podujatí Miroslava Basaru 

a poslanci ho Uznesením č. 12/2022 zvolili. 

Za členov jednotlivých komisií starosta obce navrhuje: 

Dozorná komisia – JUDr. Jaroslav Choma, Michal Jasik, Mgr. Anna Panoňková  

                                 a Jozef Suslo 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  Mgr. Ľuboš Gajdoš  

Uznesenie č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo volí: 

1. Členov Dozornej komisie JUDr. Jaroslava Chomu, Michala Jasika, Mgr. Annu Panoňkovú  

     a Jozefa Suslu. 



 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

Komisia pre kultúru a kultúrne podujatia – Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Mgr. Lucia 

Suslová,  

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  Mgr. Ľuboš Gajdoš  

Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo volí: 

1. Členov Komisie pre kultúru a kultúrne podujatia Jana Dudová, Jaroslava Kužmu, Mgr. 

Luciu Suslovú, 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

Na riešenie projektov a pri prácach ohľadom nehnuteľností  pán starosta navrhuje Mgr. 

Ľuboša Gajdoša, Mareka Popika a Miroslava Basaru. 

15. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Voli  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Voli boli poslancom zaslané na 

mailové adresy pred zasadnutím OZ, sú prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik sa vzdávajú svojich 

odmien. 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Voli. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

16. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Voli 

Rokovací poriadok OZ obce Voľa bol poslancom zaslaný mailom pred zasadnutím OZ. 

Poslanci hlasovali o Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva obce Voľa. 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok OZ obce Voľa. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 bol poslancom zaslaný mailom 

pred zasadnutím OZ hlavnou kontrolórkou obce Danou Džuganovou. 



Poslanci OZ hlasovali o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

Hlasovanie: za: Jana Dudová, Mgr. Ľuboš Gajdoš, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

18. Zápis stavu nehnuteľností - fotodokumentácia 

Starosta obce prezentoval poslancom  OZ fotografie Domu smútku, Materskej školy 

a Obecného úradu aby bol známy stav nehnuteľností pri preberaní jeho funkcie.   

19. MAS DUŠA – zástupca za obec. 

V združení MAS DUŠA bude zástupcom za obec pán starosta. 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že: 

1. Zástupcom za obec Voľa v združení MAS DUŠA bude starosta obce Viliam Basara.. 

 

...................................... 

Viliam Basara, starosta obce 

 

20. Rôzne: 

- Nezisková organizácia – zriadenie 

Pán starosta predniesol poslancom OZ návrh založiť neziskovú organizáciu v rámci obce. 

Nezisková organizácia musí byť registrovaná 1 rok, aby mohla poberať 2 % dane. Bližšie 

podrobnosti o tejto možnosti zistí pán starosta.  

- Brigáda v škôlke 

V areály Materskej škôlky je treba zrezať dva stromy. Lipu, na ktorej je veľa imela a starý 

orech, ktorý ohrozuje susedov.  

- Autobusová zastávka 

Pán starosta informoval poslancov o rozhovore s Ing. Horváthom ohľadom autobusovej 

zastávky. Navrhol mu, aby pán Horváth prišiel s riešením miesta pre stavbu zastávky, alebo 

zastávka bude postavená na obecnom pozemku. 

- Prejednanie prenájmu nehnuteľností 

Starosta navrhol poslancom OZ dať do médií inzerát o prenájme areálu Materskej školy za 

účelom zistenia možného záujmu o prenájom.   

- Chodník k Domu smútku 

Starosta informoval poslancov o tom, že je nutné urobiť rekonštrukciu chodníka na cintoríne.  

Chodník je v zlom technickom stave. 

21 Záver 

V závere ukončil starosta obce zasadnutie. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Jana Dudová               ................................ 

Jaroslav Kužma         ..…........................... 


