
Z Á P I S N I  C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voli, konaného dňa 26.05.2022 o 16.00 hod. 

 

Prítomní poslanci: Jana Humeníková, JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma. 

Neprítomný: Viliam Basara, ospravedlnený,  Miroslav Basara sa neospravedlnil.  

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

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Pán Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu zasadnutia.  

Hlasovanie:  za : Jana Humeníková, JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma 

proti :  -       

zdržal sa :  - 

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Za overovateľov zápisnice  boli určení poslanci Jaroslav Kužma a JUDr. Jaroslav Choma. 

Za zapisovateľku bola určená Iveta Rošková. 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia boli splnené.  

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021.  
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Voľa za rok 2021 bolo poslancom 

OZ zaslané pred zasadnutím OZ. V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná kontrolórka odporúča poslancom OZ 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Voľa za rok 2021 výrokom „ celoročné 

hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. Dokument je prílohou tohto zápisu. 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Voľa za rok 

2021. 

6. Záverečný účet obce za rok 2021  
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke 

obce od 05.05.2022 do 25.05.2022. Zo strany občanov obce a poslancov OZ neboli vznesené 

pripomienky k návrhu záverečného účtu.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Voľa za rok 2021. 

Hlasovanie:  za : Jana Humeníková , JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma,  

proti :  -       

zdržal sa :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, 

schodok.  

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 

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

v znení neskorších predpisov v sume 12.542,73 € sa upravuje - zvyšuje o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  

rozpočtovom roku, a to na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume  235,75 EUR. 

Takto zistený schodok v sume - 12 778,48 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z   

finančných operácií v sume  12 778,48 EUR . 

Hlasovanie:  za : Jana Humeníková , JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma,  

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Celoročné hospodárenie obce Voľa za rok 2021 bez 

výhrad. 

Hlasovanie:  za : Jana Humeníková , JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma,  

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Účtovnú závierku obce Voľa za rok 2021. 



Hlasovanie: za : Jana Humeníková , JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma,  

proti :  -       

zdržal sa :  - 

7. Individuálna výročná správa obce Voľa za rok 2021 

Poslancom OZ bola predložená Individuálna výročná správa obce Voľa za rok 2021 pred 

zasadnutím OZ.  

Poslanci OZ berú na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Voľa za rok 2021. 

8. Plán činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 bol poslancom zaslaný pred 

zasadnutím OZ. 

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.  

Hlasovanie za: Jana Humeníková, JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma 

proti :  -       

zdržal sa : -  

9. Schválenie inventarizácie za rok 2021.. 

Fyzická inventúra majetku obce sa konala na Obecnom úrade dňa 26.3.2022. Zúčastnili sa jej 

poslanci OZ Jana Humeníková, Jaroslav Kužma a Viliam Basara. Za Obecný úrad bol 

prítomný pán Starosta a pracovníčka OcÚ. Poslanci schválili podľa inventúrnych hárkov 

majetok a majetok na vyradenie. 

10. Schválenie billboardov v obci 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom billboardov v obci. Návrh bol na 

umiestnenie na školskom dvore, pri plote pána Popika. Suma je 600 € na rok. Firma oslovila 

obec a podala si žiadosť na Políciu na schválenie. Billboardy vybudujú sami, dopravný 

inžinier musí schváliť umiestnenie billboardu. Druhá alternatíva je pri chodníku, smer 

Stankovce. 

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal, či je záujem o jeden billboard. Áno, odpovedal 

Starosta, ale môžu byť aj dva.  

Poslanec Kužma sa spýtal, či pán Popik má problém. Starosta odpovedal, že firma bude 

jednať s pánom Popikom ak dostanú súhlas od Polície. 

Poslanci OZ hlasovali za umiestnenie billboardu v obci. 

Hlasovanie za: Jana Humeníková, JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma 

proti :  -       

zdržal sa : -  

11. Výberové konanie na zateplenie Obecného úradu a Kultúrneho domu. 

Starosta obce povedal poslancom OZ, že máme spracovaný projekt a rozpočet na 88.000 EUR 

na zateplenie Obecného úradu a Kultúrneho domu. Teraz je 10% navýšenie na materiály, je 

vecou výberového konania o koľko percent ešte sa navýši cena materiálu. 

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal, či máme namerané m2 na zateplenie. 

Zateplenie je komplet s fasádou, balkónmi, na Obecný úrad je 386 m2 a na Kultúrny dom je 

491 m2, odpovedal Starosta. Firma urobí výberové konanie, je za to zodpovedná. 

Projektantka pošle firme rozpočet a firma urobí výberové konanie. Poriešime to cez výzvu 

MAS DUŠA. Stavebné povolenie máme, alebo cez výzvu na priamo.. 

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal aké je financovanie. Zatiaľ 95% štát a 5% obec, 

odpovedal Starosta.   

Hlasovanie za: Jana Humeníková, JUDr. Jaroslav Choma, Jaroslav Kužma 

proti :  -       

zdržal sa : -  

12. Kanalizácia + ČOV - správa 

Starosta obce povedal poslancom OZ, že po obci sa šíria výmysly, že obec Poša bude voziť 

odpad do nášho kanála. Ďalej informoval, že ČOV mala byť v Nacinej Vsi, starosta obce 



Anton Šandor to odmietol. Jednáme s primátorom mesta Strážske, ČOV navrhujeme medzi 

obcou Voľa a mestom Strážske, chceme pojať aj obec Pusté Čemerné. Jedinou alternatívou je 

ísť spoločne s inou obcou.  

Poslanec Kužma sa spýtal, či má obec tam nejaké parcely. Parcely sú vo vlastníctve občanov, 

odkúpia sa pozemky a ČOV sa tam postaví, odpovedal Starosta. Na projekt je potrebných 

460.000 EUR pre všetky obce spolu. My nechceme aby z Pustého Čemerného išla kanalizácia 

cez obec k nám, oni sa napoja na Vybuchanec. 

13. Štrajková pohotovosť a situácia v mestách a obciach. 

Starosta obce povedal poslancom OZ, že skutočnosť je taká, že sme dostali z Finančnej 

správy len 48% z podielových daní. Obec bude musieť zvýšiť dane. Štrajková pohotovosť je 

do 30.06.2022. Normálny štrajk bude potom, ak sa nedohodnú Vláda a ZMOS.. 

Poslanec Kužma povedal, že žiadna obec nezanikne. Starosta odpovedal, že nezanikne, len sa 

spoja dve, tri obce. Sme obec do 500 obyvateľov, porovnateľná s obcou Pusté Čemerné, 

Lesné. OZ berie na vedomie správu Starostu o štrajkovej pohotovosti. 

 14. Správa zo školenia JUDr. Sotolářa 

Starosta bol na školení JUDr. Sotolářa. Obec bude musieť mať aj právnika, aj ekonóma, aby 

sa obec udržala. Priestupky a konania – nezasahovať do susedských sporov. Verejné 

priestranstvá a cesty sú vecným bremenom, ktoré obci nemôže nikto zobrať. Zápisnice majú 

byť podrobné, všetko má byť zapísané a zverejnené. 

JUDr. Choma povedal, že JUDr. Sotolář je v tomto smere fundovaný, venuje sa problematike 

samospráv. 

15. Rôzne 

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal ohľadom kosenia verejných priestranstiev, či už sa 

bol pozrieť podnikateľ zo Starého. Starosta odpovedal, že zatiaľ kosil cintorín Starosta 

a Rudo, vyriešime to dohodou. Ďalej informoval poslancov, že občania rómskeho pôvodu 

z Nacinej Vsi chodia popri Obecnom úrade a po cudzích pozemkoch smerom na Laborec. 

Upozornil ich, že nemôžu chodiť po cudzích pozemkoch. Sieť na ihrisku za obecným úradom 

dal dole pravdepodobne Jaroslav Choma zo Strážskeho. Ihrisko je zašpinené od hnoja.  

Poslanec Kužma sa spýtal, kedy mu zakážeme aby nechodil cez ihrisko. Starosta ho na to už 

upozornil, on povedal, že jemu je lepšie chodiť tade a nie cez Huďaj. Dáme bránu 

a zabránime prechodu cez ihrisko, povedal Starosta. 

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal či je pozemok v areály školy už vyrovnaný. Starosta 

odpovedal že áno.  

Starosta ďakuje poslancovi Kužmovi a jeho manželke za sponzorský dar na oslavách 77. 

výročia oslobodenia Slovenska od fašizmu a Dňa matiek. Koncom júna by sme zvolali 

občanov aj deti aby sme urobili akciu. Poslanci odsúhlasili že koncom júna nie júla. 

Poslanec Kužma sa spýtal či sa robí niečo so zastávkou.  

Poslanec JUDr. Jaroslav Choma sa spýtal ako stojíme finančne.  

Starosta informoval poslancov o tom, že na cintoríne robila pomník firma z Benkoviec. 

Polámali chodník pred krížom, chodili po ňom s dodávkou s vozíkom na ktorom vyvážali 

prebytočnú hlinu z hrobu. Ako prvé bude treba urobiť chodník, ľudia si dávajú upravovať 

hroby a chodia po ňom veľké autá. Pri Dome smútku je chodník rovno s dlažbou, bude treba  

vybagrovať, vybúrať a zhotoviť nový chodník. 

16. Prijatie a schválenie uznesení 

Všetky uznesenia boli prijaté a schválené. 

17. Záver  

V závere ukončil starosta obce zasadnutie. 

Overovatelia: 

Jaroslav Kužma                      ................................ 

JUDr. Jaroslav Choma            .…........................... 


