
Hodnotenie samosprávy za rok 2020 

Do roku 2020 sme vkročili s ambíciou zintenzívniť práce na príprave vybudovania 

vlastného zdroja vody a kanalizácie, ako aj so snahou maximálne efektívne vynakladať 

finančné prostriedky na zmysluplné práce – nevyhnutné pre chod samosprávy. Žiaľ, celú 

našu spoločnosť zastihla udalosť, ktorá nás prinútila prehodnotiť všetky aktivity 

a od marca 2020 sa zamerať na ochranu obyvateľstva pred vírusom COVID – 19 a s tým 

spojené riziká v zabezpečení základných úloh samosprávy. Epidémia spôsobila 

nabúranie prognóz vo vývoji hospodárstva a spoločnosť a jej občania sa museli 

vysporiadať, resp. ešte sa vysporiadavajú a budú vysporiadavať s jej následkami.  Preto 

i napriek mimoriadnej situácii, núdzovému stavu sa nám podarilo zachovať trend 

neustáleho zvyšovania komfortu  života v našej obci.  

Zrealizovali sme výrub líp na miestnom cintoríne, vybudovali sme autobusovú zastávku 

pri transformátore, z grandu Úradu  vlády SR sme opravili strechu kultúrneho 

a obecného úradu. Taktiež sme zrekonštruovali interiér budovy MŠ a fasádu sociálnych 

zariadení na ŠK.  Doplnili sme vyhrievacie teleso v kancelárii OcÚ a aj  interiér sa 

dočkal výraznej zmeny. Vysporiadali sme sa aj s výmenou prívodných zariadení plynu 

na budove bytového domu a doplnili sme termostaty  k plynovým kotlíkom, čo značne 

ovplyvní spotrebu plynu v bytovom dome. Z grandu od poslancov BBSK sme doplnili 

kroje pre mužov. Venovali sme zvýšenú pozornosť odpadovému hospodárstvu. V snahe 

nezaťažovať občanom ďalším zvyšovaním  poplatku za KO sme prijímali opatrenia, 

ktoré by mali priniesť efekt v krátkej dobe, ale čo nedokážeme ovplyvniť je fakt, že štát 

razantne prenáša zodpovednosť za tvorbu odpadu na jeho pôvodcu a to je občan. Ako 

nástroj si zvolil zvyšovanie poplatkov  za uskladnenie odpadu hlavne z kuka nádob, 

veľkých kontajnerov a stavebného odpadu na skládkach a jeho zneškodnenie. Vyvíja 

snahu na rozširovanie separácie o bioodpad a kuchynský odpad. Zabezpečenie zberu  

a odvozu týchto komodít výrazne zaťaží samosprávu, ktorá je povinná tento náklad 

premietnuť do výšky poplatku za KO. Naša obec zatiaľ zvolila – resp. navrhuje systém 

kompostovania na vlastnom pozemku a v ojedinelých prípadoch využívať i zelený 

kontajner na Dielikach. Zelený kontajner je určený predovšetkým na odkladanie 

bioodpadu z verejných priestranstiev a cintorína. V krátkej dobe bude možné 

využívať mobilný kompostér v prípade úspešnosti MsPS Žarnovica. Preto vysporiadať 

sa s touto problematikou je a aj bude veľmi náročné. Záleží od každého občana ako 

triedi odpad , šetrí životné prostredie a hlavne ovplyvňuje výšku poplatku.  

Vážení občania, v roku 2020 z dôvodu výpadku príjmu obce zo štátneho rozpočtu sme 

museli zastaviť všetky kultúrnospoločenské akcie, obmedzili sme opravy miestnych 

komunikácií a budov vo vlastníctve obce, ale pristúpili sme i ku kráteniu mzdových 

prostriedkov všetkých zamestnancov OcÚ, MŠ na úroveň 80 % a v prípade keď MŠ 

nebola v prevádzke až na 60 %. Vďaka týmto opatreniam, ale aj nenaplneniu očakávanej 

výšky výpadku príjmov zo štátneho rozpočtu sme ku koncu  kalendárneho roku mohli 



pristúpiť k odstraňovaniu nánosov v miestnom potoku a k vysprávkam miestnych 

komunikácií.  

Vysporiadali sme sa i s problémom pri zabezpečovaní testovania 

na COVID – 19 a nárokované finančné prostriedky nám boli k dnešnému dňu 

poukázané. Žiaľ, vysoké percento pozitívne otestovaných občanov malo za následok 

i to, že bola prevádzka predajne COOP Jednota zatvorená, s čím sa naši občania 

vysporiadali a ďakujem im za pochopenie. 

Žiaľ, musím pri tejto príležitosti uviesť, že v oblasti spolunažívania, susedských 

vzťahov, chovu domácich zvierat a iných uplatňovaných práv občanov, často dochádza 

k nepochopeniu svojich vlastných povinností voči svojmu okoliu a spoluobčanov. Stále 

očakávame väčšiu mieru občianskej angažovanosti, viac aktivít pri skrášľovaní 

verejných priestranstiev, udržiavanie poriadku, čistoty potoka, brehov Hrona a ako aj 

väčšie pochopenie pri zimnej údržbe a priloženie ruky pre celú obec a jej obyvateľov. 

Štatistika: 

- počet narodených v roku 2020 :   5 

-počet zomrelých v roku 2020:   5 

-počet prihlásených k trvalému pobytu:  23 

-počet odhlásených z trvalého pobytu:  8 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2020 :  635  

                  Rok 2019: 620 

                   Rok 2018: 614 

Vážení spoluobčania, vypočuli ste si hodnotenie práce samosprávy za rok 2020. 

Na záver mi dovoľte odovzdať Vám všetkým pozdrav od starostu obce Kamila Blahu, 

ktorý je momentálne práceneschopný. Človek môže mať tisíc želaní a prianí, predstáv, 

cieľov, ale on Vám praje len jedno, aby sa Vám splnilo – aby ste boli zdraví. Všetko 

ostatné je v živote dosažiteľné. Na záver Vám celé zastupiteľstvo, pracovníci OcÚ, 

kontrolórka obce a starosta obce želajú do nového roku zdravie, ale aj šťastie a úspechy 

počas celého roku 2021.  

 

Vo Voznici, 01.01.2021      

  

          Kamil Blaho 

 starosta obce 


