
Zápisnica 
 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov, konaného dňa 12. decembra 2022 o 18:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici. 
 
 
Prítomní: 
Starostka obce: Ing. Nadežda Nemcová 
Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Jozef Adamov, Bc. Miroslava Halajová, Mgr. Radka Halušková 
DiS., p. Ľuboš Laurov, Ing. Eugen Mihálik, p. Jozef Vančo, Ing. Miroslav Zliechovec 
Kontrolór obce: Bc. Júlia Danková 
Zamestnanci obce: p. Mária Kalčoková, Ing. Lenka Peťková 
 
 
Program zasadnutia: 
 
Program :  
1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa  
2) Návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
3) Návrh VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach 

4) Úprava rozpočtu za rok 2022 
5) Návrh rozpočtu na rok 2023 a finančný rozpočet na roky 2023, 2024, 2025  
6) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2023 
7) Aktuálne informácie :  

7/1 Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce 
- Prevod majetku vo vlastníctve obce z dôvodu osobitného zreteľa: p. Jozef Ziman  
- Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa: p. Mária Tomagová 

7/2 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Voznica na rok 2023 
7/3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 
7/4 Zvolenie zástupcu starostu 
7/5 Zriadenie komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov 
7/6 Zvolenie zástupcu do Rady školy pri MŠ Voznica  
7/7 Región GRON – zvolenie zástupcu 

8) Interpelácie poslancov, diskusia  
9) Záver 
 
K bodu č. 1 -  Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa  
 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a ďalej viedla starostka obce. Prítomných bolo 7 
poslancov. Zasadnutie obecného zastupiteľstva starostka vyhlásila za uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ľuboš Laurov, a Bc. Miroslava Halajová. 
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Radka Halušková, DiS. 
 
Do programu zasadnutia navrhla starostka doplniť nasledovný bod:  
- k bodu 7) Aktuálne informácie navrhla starostka doplniť bod 7/8 Kalendár podujatí. 



Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa  
2) Návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
3) Návrh VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach 

4) Úprava rozpočtu za rok 2022 
5) Návrh rozpočtu na rok 2023 a finančný rozpočet na roky 2023, 2024, 2025  
6) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2023 
7) Aktuálne informácie :  

7/1 Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce 
- Prevod majetku vo vlastníctve obce z dôvodu osobitného zreteľa: p. Jozef Ziman  
- Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa: p. Mária Tomagová 

7/2 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Voznica na rok 2023 
7/3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 
7/4 Zvolenie zástupcu starostu 
7/5 Zriadenie komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov 
7/6 Zvolenie zástupcu do Rady školy pri MŠ Voznica  
7/7 Región GRON – zvolenie zástupcu 
7/8 Kalendár podujatí na rok 2023 

8) Interpelácie poslancov, diskusia  
9) Záver 
 

Uznesenie č. 36/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
s doplnením  nasledovných bodov:  
- k bodu 7) Aktuálne informácie doplniť o bod 7/8 Kalendár podujatí. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
K bodu č. 2 – Návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 
01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktorý bol zverejnený odo dňa 25.11.2022 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Počas tejto 
lehoty neboli doručené obecnému úradu žiadne pripomienky.  
 
Starostka navrhla, že z dôvodu nutnosti uzatvorenia zmluvy o odchyte a umiestnení túlavých psov 
v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, by sa mal 
zvýšiť poplatok za psa. S týmto návrhom poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili. 
 
Starostka ďalej informovala obecné zastupiteľstvo, že poplatok za komunálne odpady sa od roku 
2021 nemenil. Cena za zneškodnenie a úpravu odpadu pred skládkovaním na rok 2022 je 48,60 €/t. 
V roku 2023 bude cena za zneškodnenie a úpravu odpadu pred skládkovaním 54,- €/t. Z tohto dôvodu 
je potrebné upraviť poplatok za komunálny odpad. 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Uznesenie č. 37/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 3 - Návrh VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 
školských zariadeniach 
 
p. Peťková oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2023 
o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
obec Voznica, ktorý bol zverejnený odo dňa 25.11.2022 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.  
 
Vzhľadom na vysoký nárast cien potravín sa navrhuje príspevok stravníkov určiť podľa finančného 
pásma 3, podľa ktorého príspevok stravníka na celodennú stravu pre deti od 2 do 6 rokov predstavuje 
2,10 € na jedno dieťa a jeden deň.  
V §8 ods. 1 navrhujeme doplniť  skupinu dospelí stravníci – zamestnanci a príspevok stravníkov určiť 
podľa 3. finančného pásma. Príspevok stravníka na jeden obed pre skupinu dospelí stravníci – 
zamestnanci predstavuje 2,40 € na jeden deň. 
 

Uznesenie č. 38/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 
školských zariadeniach. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 4 - Úprava rozpočtu za rok 2022 
 
O úprave rozpočtu informovala p. Kalčoková. Rozpočet obce bude upravený na skutočnosť na konci 
roka 2022. Príjmy a výdavky budú navýšené v jednotlivých položkách podľa skutočnosti. 
 

Uznesenie č. 39/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu za rok 2022. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



K bodu č. 5 - Návrh rozpočtu na rok 2023 a finančný rozpočet na roky 2023, 2024, 2025  
 
p. Kalčoková informovala obecné zastupiteľstvo o návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý bol zverejnený 
odo dňa 25.11.2022 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.  Rozpočet obce je zostavený ako 
vyrovnaný.  
 
Príjmy bežného rozpočtu 297 460,- € 
Výdavky bežného rozpočtu 290 360,- € 
Finančné operácie výdavkové 7 100,- € 
 
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú: 
podielové dane vo výške 230 800,- € ,  
dane z nehnuteľnosti, pozemkov a bytov, dane za psa vo výške 19 930,- €, 
poplatky za komunálne odpady vo výške 18 600,- €, 
ostatný príjem vo výške 26 130,- €, tvoria poplatky z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a 
objektov, poplatky za služby a ostatné poplatky. 
Príjmy zo štátneho rozpočtu predstavujú 2 000,-€ 
 
Výdavky bežného rozpočtu predstavujú výdavky obce vo výške 207 640,- € 
Výdavky Materskej školy vo výške 49 770,- € a výdavky školskej jedálne vo výške.32 950,- € 
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. 
Finančné operácie výdavkové tvoria splátky istiny ŠFRB na bytový dom vo výške 7 100,- € 
K rozpočtu obce podala stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu 
návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť. 
 

Uznesenie č. 40/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e návrh rozpočtu na rok 2023. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
p. Kalčoková informovala obecné zastupiteľstvo o finančnom rozpočte na roky 2024 a 2025, ktorý 
bol zverejnený odo dňa 28.11.2022 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.  Obec očakáva 
prebytkový rozpočet. 
 

Uznesenie č. 41/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  finančný rozpočet na roky 2024 a 2025. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
 
 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



K bodu č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2023 
 
K rozpočtu obce podala stanovisko v bode 5) Návrh rozpočtu na rok 2023 a finančný rozpočet na 
roky 2023, 2024, 2025 hlavná kontrolórka. 
 

Uznesenie č. 42/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
za rok 2023. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 7 - Aktuálne informácie :  
7/1 Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce 
 
Prevod majetku vo vlastníctve obce z dôvodu osobitného zreteľa: p. Jozef Ziman  
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol dňa 19.09.2022 Uznesením č. 25/2022 schválený zámer 
prevodu vlastníckeho práva z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Ing. Jozefa Zimana, bytom 
Jedlíkova 3426/25, 010 15 Žilina. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 
25.11.2022 do 12.12.2022. 
 

Uznesenie č. 43/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   s c h v a ľ u j e   prevod vlastníckeho práva z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nehnuteľnosti a to, novovytvorenú C-KN parcelu 126/5 vo výmere 51 m2, vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z E-KN parcely 498/101 vo výmere 
1386 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica podľa Geometrického 
plánu číslo 10935479-171/22 vyhotovený vyhotoviteľom Viliam Struhár, geodet, Bernolákova 27, 
968 01 Nová Baňa zo dňa 08.08.2022, autorizačne overený dňa 09.08.2022 Ing. Romanom Strelkom, 
úradne overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor, Ing. Monikou Žňavovou, dňa 
16.08.2022 pod č. G1 – 424/2022 za kúpnu cenu vo výške 4,- € za 1 m2 /, t.j. celková kúpna cena 
204,- €. Cena bola stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Voznica, a to pre žiadateľa Ing. Jozefa Zimana, nar. 22.06.1984, bytom Jedlíkova 3426/25, 010 
15 Žilina, v podiele 1/1, ktorý uhradí  kúpnu cenu a všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho 
práva. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ sa o predmetnú parcelu stará 
a využíva ju v súvislosti s užívaním rodinného domu súpisné číslo 178, ktorý je v jeho vlastníctve 
a  nachádza sa v bezprostrednom susedstve tohto rodinného domu. Nie je predpoklad, že by sa obci 
podarilo iným spôsobom účelne využiť tento majetok. 
Nakoľko tento  majetok Obec Voznica nepotrebuje na plnenie svojich úloh, v súlade so zásadami 
hospodárenia obce sa ho rozhodla predať záujemcovi z dôvodu osobitného zreteľa.  
 
Zámer prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený obecným 
zastupiteľstvom vo Voznici uznesením č. 25/2022 dňa 19.09.2022. Zámer prevodu nehnuteľnosti 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



týmto spôsobom bol zverejnený od 25.11.2022 do 12.12.2022 na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce www.voznica.sk. 
Hlasovanie: 

 
 

 
 

- Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa: p. Mária Tomagová 
 

Obci Voznica bola dňa 03.10.2022 doručená žiadosť o odkúpenie pozemku osobitným zreteľom vo 
vlastníctve obce, na novovytvorenej parcele C-KN 21/1, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 5 z parcely 
E-KN 479/1, o výmere celkom 30 m2. 
Nakoľko tento majetok obec nepotrebuje, starostka navrhuje odpredať žiadateľovi uvedený pozemok  
za kúpnu cenu 4,- € za 1 m2, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom. 
 

Uznesenie č. 44/2022 
 
OZ vo Voznici  s c h v a ľ u j e  zámer prevodu vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nehnuteľnosti, a to novovytvorenú parcelu C-KN 21/1  vo výmere 30 m2 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 5 z parcely E-KN 479/1 vo výmere 419 m2 
vyznačená 12606103-47/2011 zo dňa 09.11.2011, ktorý vyhotovil geodet Juraj Peniažka, za kúpnu 
cenu vo výške 4-€ za 1 m2 /, t.j. celková kúpna cena  120,-€. Cena bola stanovená v súlade zo 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voznica a to pre žiadateľku: Mária 
Tomagová, nar. 16.07.1957, trvale bytom Voznica 131, ktorá uhradí  kúpnu cenu ako i všetky 
náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka sa o predmetnú parcelu stará 
a využíva ju v súvislosti s užívaním priľahlých pozemkov a rodinného domu č. súp. 131, ktorý je v jej 
vlastníctve a  nachádza sa v bezprostrednom susedstve tohto rodinného domu. Nie je predpoklad, že 
by sa obci podarilo iným spôsobom účelne využiť tento majetok.  
 
Nakoľko tento  majetok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh, potom v súlade so zásadami 
hospodárenia obce sa ho rozhodla predať záujemcom z dôvodu osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
7/2 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Voznica na rok 2023 
 
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Plán zasadnutí na rok 2023, v ktorom sú 
naplánované štyri zasadnutia. 
 
13. marca 2023 – pondelok o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 
12. júna 2023 – pondelok o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu 
11. septembra 2023 - pondelok o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu 
11. decembra 2023 - pondelok o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Uznesenie č. 45/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  s c h v a ľ u j e  plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 
2023. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
7/3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica na 1. polrok 2023 predložila kontrolórka 
obce s nasledovnou činnosťou:  
- kontrola čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok 2023,  
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2022,  
- prehľad nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch a porovnanie s predchádzajúcim 

obdobím, 
- vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2022, 
- kontroly a šetrenie podľa požiadaviek. 

 
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné 
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako  aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe 
vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných 
podnetov k výkonu kontroly.  
 

Uznesenie č. 46/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
1. polrok 2023 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
7/4 Zvolenie zástupcu starostu 
 
Starostka obce poverila svojím zastupovaním poslanca obecného zastupiteľstva p. Ľuboša Laurova.  
 

Uznesenie č. 47/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  b e r i e  n a  v e d o m i e  zvolenie zástupcu starostu p. Ľuboša 
Laurova. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 



 
 
7/5 Zriadenie komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov 
 
Starostka obce navrhla do komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov poslancov obecného 
zastupiteľstva: p. Jozefa Vanča, Ing. Miroslava Zliechovca a starostku obce Ing. Nadeždu Nemcovú.  
 

Uznesenie č. 48/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   

a) z r i a ď u j e   Komisiu pre prideľovanie obecných nájomných bytov a  
b) v o l í  členov komisie - poslancov obecného zastupiteľstva: p. Jozefa Vanča, Ing. Miroslava 

Zliechovca a starostku obce Ing. Nadeždu Nemcovú. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
7/6 Zvolenie zástupcu do Rady školy pri MŠ Voznica  
 
Starostka obce navrhla zvoliť zástupcu do Rady školy pri MŠ Voznica poslankyňu obecného 
zastupiteľstva Bc. Miroslavu Halajovú.  
 

Uznesenie č. 49/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   p o v e r u j e   za zástupcu do Rady školy pri MŠ Voznica 
poslankyňu obecného zastupiteľstva Bc. Miroslavu Halajovú.  
 
Hlasovanie: 

 
 

 
7/7 Región GRON – zvolenie zástupcu 
 
Starostka obce informovala OZ, že do organizácie cestovného ruchu ,,Región Gron“, je potrebné 
zvoliť zástupcu. 
 

Uznesenie č. 50/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  p o v e r u j e  starostku obce Ing. Nadeždu Nemcovú 
zastupovaním v organizácii cestovného ruchu ,,Región Gron“. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
7/8 Kalendár podujatí na rok 2023 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Kalendár podujatí na rok 2023 v obci Voznica 
s nasledovnými podujatiami: Fašiangový sprievod + zábava, detský karneval, stavanie mája, rybárske 
preteky, oslobodenie obce - deň víťazstva nad fašizmom, deň matiek, hurá prázdniny, výročie SNP a 
deň ústavy, mesiac úcty k starším, Katarínska hodová zábava, mikulášska slávnosť. Poslanci 
obecného zastupiteľstva navrhli doplniť do kalendára podujatí Štefanskú zábavu. 
 

Uznesenie č. 51/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici s c h v a ľ u j e  Kalendár podujatí na rok 2023 s nasledovnými 
podujatiami: Fašiangový sprievod + zábava, detský karneval, stavanie mája, rybárske preteky, 
oslobodenie obce - deň víťazstva nad fašizmom, deň matiek, hurá prázdniny, výročie SNP a deň 
ústavy, mesiac úcty k starším, Katarínska hodová zábava, mikulášska slávnosť, Štefanská zábava. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 8 - Interpelácie poslancov, diskusia  
 
Interpelácie poslancov neboli žiadne. V bode diskusia nikto nemal námety a pripomienky. 
 
K bodu č. 9 – Záver 
 
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Nadežda Nemcová 
       starostka obce 

 
 
 
 
Zapisovateľ: 

Mgr. Radka Halušková, DiS.................. 
 
 

Overovatelia zápisnice:  
p. Ľuboš Laurov ........................................... 
 
 
Bc. Miroslava Halajová ................................ 

 
 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



 
Vo Voznici, dňa 12.12.2022 


