
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 09. 03. 2020 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

 

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

      p. Antošík – ospravedlnený 

      p. Pajerský – ospravedlnený  

Program zasadnutia:  

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 

2) Kontrola uznesení , diskusných príspevkov a správa o činnosti OcÚ 

3) Nakladanie s odpadmi v obci Voznica 

4) Parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Voznica 

5) Aktuálne informácie 

5/1 Zámer obce využiť Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. pre vypracovanie projektov 

5/2 Rokovanie so spoločnosťou Future Farming 

5/3 Dobrovoľný hasičský zbor 

5/4 Opatrenia v súvislosti s koronavírusom 

5/5 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu  

5/6 Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2019 

5/7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica na 1. polrok 

2020 

5/8 Kalendár podujatí na rok 2020 

6) Interpelácie poslancov 

7) Diskusia 

8) Záver 

 

 

 

 

K bodu č. 1 

Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 5 poslancov, p. Antošík 

Ján 

a p. Pajerský Martin boli ospravedlnení. Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za uznášania schopné. 

Navrhnutý program bol jednohlasne schválený. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. 

Laukovú Ľubicu a p. Slosiara Cyrila. Za zapisovateľku p. Paštinskú.  

 

K bodu č. 2 

Kontrolu uznesení z OZ konaného dňa 09.12.2019 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení 

neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

  



Uznesenie č. 1/2020 

OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e  správu o plnení uznesení z OZ zo dňa 09.12.2019 bez 

pripomienok. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

Ďalej starosta podal správu o činnosti OcÚ za obdobie od 09.12.2019. Starosta obce informoval 

o pracovnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 03.02.2020 a heslovite vymenoval dôležité aktivity 

OcÚ od decembra 2019: 

- ukončila sa kompletná rekonštrukcia interiéru OcÚ vrátane nábytku – s finančnou 

podporou 14.000,- € z Ministerstva financií SR 

- realizoval sa výrub 2 ks líp na miestnom cintoríne 

- z dôvodu nezáujmu o prenájom priestorov budovy bývalého OcÚ, obec začala 

s realizáciou zriadenia ,,izby tradícií“ v týchto priestoroch 

- vypracovali sme a podali projekt ,, Za krásami Richňavskej doliny“, ktorý propaguje 

historické a prírodné krásy z katastra Voznice 

- vypracovali sme a podali žiadosť na LESY SR ohľadom spolufinancovania 

rekonštrukcie miestnej komunikácie do Richňavy  

- urgovali sme žiadosť o darovanie osobného motorového vozidla z Ministerstva vnútra 

SR 

pre potreby prepravy seniorov a členov združení 

- pripravili sme platňu pre následnú montáž autobusovej zastávky pri transformátore- 

montáž je dohodnutá na 12. týždeň 2020 

- potvrdili sme termín návštevy partnerskej obce Malá Roudka  na 24.7-26.7.2020 

- OcÚ v spolupráci s MŠ, ŠK a FS Dolinka usporiadali fašiangové dni  

- OcÚ zabezpečil dôstojné a bezproblémové voľby do Národnej rady SR  

- OcÚ organizuje aktivačné práce už len s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú 

nepoužiteľní 

na trhu práce – bez pracovných návykov  

Uznesenie č. 2/2020 

OZ vo Voznici b e r i e  n a  v e d o m i e  správu o činnosti OcÚ za obdobie od 09.12.2019. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 3 

Starosta obce v tomto bode detailne informoval o súčasných možnostiach a systéme v oblasti 

nakladania s jednotlivými druhmi odpadov. Celosvetový trend je chrániť životné prostredie 



a maximálne znižovať množstvá akéhokoľvek odpadu a zamerať sa na dôsledné triedenie – 

separovanie odpadu. Obec Voznica dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych 

odpadov 25,24 % (medziročný nárast o 10,51%), to znamená, že sadzba za uloženie 

komunálneho odpadu a objemového odpadu v roku 2020 bola stanovená 22,- EUR za tonu, čo 

predstavuje medziročný nárast o 10,- EUR.  

- od januára 2020 obec zaviedla systém sledovania počtu a obsahu v KUKA nádobách – 

odvážajú sa plné nádoby 

- je potrebné znížiť počet KUKA nádob a zvýšiť mieru separácie  

- zníženie množstva odpadu je možné dosiahnuť aj kompostovaním a spracovaním 

odpadu vlastnými prostriedkami 

- pri separácii je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

o  dodržiavať farebné rozlíšenie odpadov vo vreciach 

o  fľaše a krabice zašliapnuť  

o  zásadne odpad, ktorý je možné separovať neodkladať do KUKA nádob alebo 

veľkoobjemových kontajnerov 

- veľkoobjemové kontajnery budú tohto roku pristavené na obvyklé miesta 23. marca 

2020 – vývoz bude len 1 x a kontajnery budú monitorované pracovníkmi OcÚ 

- pri väčšom množstve veľkoobjemového odpadu si občania môžu kontajner objednať 

na Mestskom podniku služieb Žarnovica, t.č. 0911 806 723 

- elektro odpad a nebezpečný odpad sa tohto roku nebude zberať spred domov ale občania 

môžu kedykoľvek počas úradných hodín tento odpad odovzdať na OcÚ vo Voznici  

- na konáre, lístie a trávu sú vytvorené celoročne samostatne označené skládky pri lavici 

– prednostne je však potrebné tento odpad spracovať na vlastnom pozemku 

- obec pripravuje zaviesť mobilný spôsob drvenia konárov a pre domácnosti dodať 

kompostéry  

- pneumatiky nie sú domový odpad a preto je povinnosťou občanov tieto pneumatiky 

odovzdať do pneuservisu alebo v predajni pneumatík  

- k povinnostiam občanov patrí aj odstraňovať konáre z vlastných pozemkov, ktoré 

zasahujú 

do miestnych komunikácií, elektrického, rozhlasového a telefónneho vedenia 

- taktiež pozemky – záhrady – je potrebné udržiavať celoročne bez buriny a iných nečistôt 

- drobný stavebný odpad – omietka, suť a pod. je možné za odplatu odovzdať na skládku, 

kde odpad prevezmú pracovníci OcÚ  

- ročný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol pre rok 2020 

stanovený  

na 17 €/osoba- tento poplatok nebol menený od r. 2013- navýšenie nastalo z dôvodu 

zvýšenia poplatkov za odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu na skládkach 

- vlastným zisťovaním obec zistila, že občania uskutočňujú stavby, úpravy a prístavby 

bez ohlásenia príslušnému stavebnému úradu – vo vlastnom záujme doporučujeme 

všetky práce, ktoré podliehajú pod stavebný zákon ohlásiť a zosúladiť s platnou 

legislatívou 

 

 



Uznesenie č. 3/2020 

OZ vo Voznici b e r i e  n a  v e d o m i e  informácie ohľadom nakladania s odpadmi. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Starosta obce informoval o situácii týkajúcej sa parkovania na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách v obci: 

Od januára tohto roku platí zákaz parkovania a státia na miestnych komunikáciách. Našou 

snahou je z bezpečnostných dôvodov a plynulej premávky dosiahnuť aby na miestnych 

komunikáciách neparkovali žiadne motorové vozidlá. Vlastník motorového vozidla je povinný 

vytvoriť si také podmienky, aby mohol parkovať na vlastnom pozemku, prípadne prenajatom 

pozemku  za podmienok dohodnutých s OcÚ Voznica. Za týmto účelom bolo vyhlásené tzv. 

prechodné obdobie, kedy členovia komisie zriadenej OcÚ a doplnenej o znalca z cestnej 

dopravy zistia reálny stav parkovania a navrhnú riešenia či už ústnym upozornením, písomným 

upozornením alebo odporučia jednotlivé prípady prerokovať na zasadnutí OZ. Žiadame 

občanov aby boli ústretoví a nápomocní pri riešení tejto náročnej úlohy.  

S touto problematikou úzko súvisia dlhodobé skládky stavebného a iného materiálu, ktoré 

podliehajú ohláseniu a spoplatneniu. 

Uznesenie č. 4/2020 

OZ vo Voznici b e r i e  n a  v e d o m i e  parkovanie na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách v obci bez pripomienok. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 5 

5/1 Zámer obce využiť Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. pre vypracovanie projektov   

Starosta obce informoval OZ o zámeroch obce využiť Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. 

pre vypracovanie projektov na opravu interiéru MŠ, zateplenie fasády MŠ, zateplenie fasády 

KD a rekonštrukcie budovy bývalého OcÚ a hasičiarne.  

5/2 Rokovanie so spoločnosťou Future Farming 

Starosta taktiež informoval o rokovaní so spoločnosťou Future Farming o možnostiach 

spolupráce v oblasti pestovania potravín v integrovanom systéme bez pôdy – v skleníkoch – 

systém AQUAPÓNIA. 

 



5/3 Dobrovoľný hasičský zbor  

Z dôvodu nezáujmu občanov o obsadenie funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

v obci navrhol starosta obce  pre zabezpečenie povinností obce v požiarnej oblasti využiť aj 

externé služby.  

5/4 Opatrenia v súvislosti s koronavírusom 

Starosta obce informoval o povinnostiach , ktoré vyplynuli z usmernení pri mimoriadnych 

epidemiologických situáciách. Ústredný krízový štáb odporúča prijať a uplatniť preventívne 

opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu  v Slovenskej republike  

Uznesenie č. 5/2020 

OZ vo Voznici  b e r i e  n a  v e d o m i e  aktuálne informácie v bodoch 5/1, 5/2, 5/3 a 5/4.  

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

5/5 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

Starosta oboznámil poslancov OZ o opätovnom prehodnotení žiadostí o uzatvorenie zmluvy 

o nájme bytu vo Voznici od 01.04.2020 ( príloha č. 1) a navrhuje nasledovné predĺženie zmlúv 

pre nájomcov: 

Byt č. 9 : Virág Alexander – doba nájmu predĺžená do 31.03.2021 

Byt č. 5 : Haraba Martin – doba nájmu predĺžená do 31.03.2021 

Byt č. 2 : Tonhajzer Jaroslav – doba nájmu predĺžená do 31.03.2023 

Byt č. 7 : Varholík Milan – doba nájmu predĺžená do 31.03.2023 

 

Uznesenie č. 6/2020 

OZ vo Voznici b e r i e  n a  v e d o m i e  predĺženie zmlúv o nájme bytu vo Voznici pre 

nájomcov bytového domu. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

5/6 Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2019 

Hlavná kontrolórka obce Voznica, p. Bc. Júlia Danková, predniesla správu o činnosti hlavného 

kontrolóra obce Voznica za rok 2019 na základe plánu kontroly na II. polrok 2019 zameraného 

najmä na finančné hospodárenie obce. ( príloha č. 2)  

 

 



Uznesenie č.  7 /2020 

OZ vo Voznici b e r i e  n a  v e d o m i e  správu o činnosti hlavného kontrolóra obce 

Voznica za rok 2019. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

5/7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica na 1. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce Voznica, p. Bc. Júlia Danková, predložila návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica na 1. polrok 2020 ( Príloha č. 3) 

- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2019 

- Kontrola čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok 2020 

- Prekontrolovanie evidencie vybraných položiek majetku obce 

- Kontroly a šetrenie podľa požiadaviek 

 

Uznesenie č.   8/2020 

OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Voznica na 1. polrok 2020. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

5/8 Kalendár podujatí na rok 2020 

V Kalendári podujatí na rok 2020 v obci Voznica nastala zmena v dátume konania podujatí: 

- Hurá prázdniny + Disco sa bude konať v sobotu 27.06.2020 

- Priateľská návšteva partnerskej obce Malá Roudka sa bude konať 24.-26.07.2020 

- Katarínska hodová zábava sa bude konať v piatok 27.11.2020. 

 

Uznesenie č.  9/2020 

OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e   Kalendár podujatí na rok 2020 ( príloha č. 4) 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č . 6 

Interpelácie poslancov neboli žiadne.  

 



K bodu č. 7 

Poslanci OZ poukázali na opakujúci sa pohyb psov  a domácich zvierat po miestnych 

komunikáciách. Starosta niekoľko krát osobne upozornil chovateľov- p. Puškára  Pavla 

a p. Kenickú Evu na ich povinnosť zabrániť voľnému pohybu psa. Napriek prísľubom sa 

problém opakuje.  

Taktiež p. Ing. Dankovú Magdalénu opakovane upozornil, že jej zvieratá – hovädzí dobytok sa 

voľne pohybuje po komunikáciách a súkromných záhradách, kde spôsobuje škodu a ohrozuje 

bezpečnosť osôb a bezpečnosť cestnej premávky. 

Poslanci OZ navrhujú ráznejšie konanie pri riešení týchto skutkov. 

 

K bodu č. 8 

Na záver starosta poďakoval za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

     

 

        Kamil Blaho 

        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Lauková Ľubica  ....................................... 

      Slosiar Cyril  ....................................... 

 

Vo Voznici dňa 09.03.2020 

Zapísala: Simona Paštinská 

 

 

 

 

 



                                          OBEC VOZNICA                                    Príloha č. 1 

OBECNÝ ÚRAD vo VOZNICI č. 135    966 81 p. Žarnovica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu  

v obci Voznica od 01.04.2020 

 

 

Obecný úrad Voznica eviduje 4 žiadosti o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

od 01.04.2020. Nájomníkom uplynie doba nájmu dňom 31.03.2020. K žiadosti o predĺženie 

predložili potvrdený mesačný príjem žiadateľa a ostatných členov domácností a čestné 

prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti na bývanie. 

 

 Minimálna 

hranica 

Maximálna 

hranica 

Potvrdený 

príjem 

Limit Poznámka   /   

Podmienka 

Virág 

Alexander 

     

Haraba  

Martin 

     

Tonhajzer 

Jaroslav 

     

Varholík 

Milan 

     

 

 Po prehodnotení žiadostí  navrhujeme s nájomcami uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na 

dobu určitú nasledovne: 

 

 Doba nájmu     

OD 

Doba nájmu         

DO 

Virág Alexander 01.04.2020 31.03.2021 

Haraba Martin 01.04.2020 31.03.2021 

Tonhajzer Jaroslav 01.04.2020 31.03.2023 

Varholík Milan 01.04.2020 31.03.2023 

 

Vo Voznici, dňa 02.03.2020 

 

 

Kamil    B l a h o 

starosta obce 

 

 

 

Telefón                   IČO:00321087                   e-mail: starosta@voznica.sk                            Obec Voznica č.135 

045/6820037          DIČ:2021111521               www.voznica.sk 

http://www.voznica.sk/


 



 



 


