
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 08.03.2021 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

 

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

       p. Pajerský – ospravedlnený 
                  p. Lauková Ľubica - ospravedlnená 

   

Program zasadnutia:  

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 
2) Kontrola uznesení, diskusných príspevkov 
3) Nakladanie s odpadmi v obci Voznica 
4) Obchodná verejná  súťaž 
5) Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2020 
6) Aktuálne informácie 

6/1 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 
6/2 Žiadosť o prenájom pozemku 
6/3 Opatrenia v súvislosti s COVID – 19 
6/4 Sčítanie obyvateľov 2021 
6/5 Materská škola – prevádzka v súvislosti s COVID-19 
 
 

K bodu č. 1 
Mimoriadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol zástupca starostu obce p. Antošík Ján. Prítomných 
bolo 5 poslancov, p. Pajerský Martin a p. Lauková Ľubica boli ospravedlnení a starosta obce 
Kamil Blaho nebol prítomný z dôvodu PN. Zasadnutie OZ  zástupca starostu vyhlásil za 
uznášania schopné. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.   
Za overovateľov zápisnice zástupca starostu určil p. Jančokovú Soňu a p. Slosiara Cyrila. Za 
zapisovateľku p. Kalčokovú.  
 
 

K bodu č. 2  
Kontrolu uznesení č. 36/2020  - 48/2020  zo dňa 07.12.2020 a uznesení č.1/2021 – 2/2021 zo 
dňa 25.01.2021 vykonal zástupca starostu obce p. Antošík Ján. Ku kontrole uznesení  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 3/2021 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 36/2020 – 48/2020 a uznesení č. 
1/2021 – 2/2021  bez pripomienok. 



 
Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č.3 
p. Paštinská informovala OZ o nakladaní s odpadmi . Obec Voznica dosiahla v roku 2020 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 34,14 % (medziročný nárast o 8,9 %), to znamená, 
že sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke 
odpadov v roku 2021 je určená na 22,- EUR za tonu. Vzhľadom na to, že percento úrovni 
vytriedenia komunálneho odpadu je vyššie ako 30% , sadzba sa oproti minulému roku 
nezvýšila.  

Sadzba za zneškodnenie zmesového komunálne odpadu na skládke odpadov sa zvýšila z 30,- 
EUR na  36,- EUR za tonu a sadzba za zneškodnenie objemného odpadu z 32,40 EUR  na 
42,-EUR za tonu. 

Porovnanie množstva odpadu v roku 2019 s rokom 2020: 
Druh odpadu r. 2019 r. 2020 rozdiel 
KUKA 84,28 t 84,88 t + 0,60 t 
SEPARÁCIA 16,91 t 19,28 t + 2,37 t 
KONTAJNER 34,38 t 15,36 t -19,02 t 
BRKO 24,10 t 40,80 t +16,70 t 
OSTATNÉ 24,00 t 23,00 t -   1,00 t 
SPOLU: 183,67 t 183,32 t -   0,35 t 

 

Jarné upratovanie sa uskutoční v 12. týždni od 22.marca 2021 do 28. marca 2021 a jesenné 
upratovanie je naplánované od 18.októbra  do 24.októbra 2021. 

Elektroodpad, nebezpečný odpad a jedlé oleje sa zberajú celoročne na obecnom úrade počas 
úradných hodín. 

Biologický odpad (konáre, burina, tráva, piliny) a kuchynský odpad zhodnocovať 
predovšetkým na vlastných pozemkoch kompostovaním.   
Na konáre a lístie s trávou sú vytvorené samostatné skládky pri lavici -  zelený kontajner na 
Dielikach je určený predovšetkým na odkladanie bioodpadu z verejných priestranstiev.  

Do KUKA nádob je zakázané odkladať zložky triedeného odpadu- plasty, sklo, papier, kov 

 
Uznesenie č. 4/2021 

 

OZ vo Voznici  b e r i e   na  v e d o m i e  informáciu o nakladaní s odpadmi  v obci Voznica 

Hlasovanie  

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

 



K bodu č.4  
p. Paštinská informovala OZ o obchodnej verejnej súťaži na odpredaj pozemku novovytvorenej  
parcely č. 94/2 vo výmere 1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá vznikla 
odčlenením dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny 
porast zapísaná na LV 607 pre k.ú. Voznica. v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve 
obce Voznica.  Zámer obchodnej verejnej súťaže bol dňa 17.12.2020 zverejnený na internetovej 
stránke a úradnej tabuli Obce Voznica  a dňa 12.01.2021 v denníku MY Noviny Žiarskej 
kotliny.  V stanovenom termíne sa do obchodnej verejnej súťaže prihlásil len jeden záujemca. 
Výberová komisia vybrala víťaza  obchodnej verejnej súťaže, a to spoločnosť NTT, s.r.o., Nový 
Smokovec 66, 062 01  Vysoké Tatry, ktorý  spĺňal všetky podmienky. Víťaz obchodnej verejnej 
súťaže  bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny. (príloha č.1)  
 

Uznesenie č. 5/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku  novovytvorená  parcela č. 94/2 vo 
výmere 1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z 
CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast zapísaná na LV 607 
pre k.ú. Voznica. v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica víťazovi verejnej 
obchodnej súťaže NTT s.r.o., Nový Smokovec 66, 062 01  Vysoké Tatry za ním ponúknutú 
cenu 5 205,- EUR.  

Hlasovanie  

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

 

K bodu č. 5  
Kontrolórka obce podala správu o svojej činnosti za rok 2020, ktorá je prílohou zápisnice. 
V správe uviedla, že na základe plánovaných kontrol za jednotlivé polroky boli vykonané 
kontroly zamerané na finančné   hospodárenie a hospodárenie s majetkom obce, ďalej kontrola 
zameraná na stav nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch k 31.12.2019. (príloha č.1) 

 

Uznesenie č. 6/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e   správu o činnosti hlavného kontrolóra obce 
Voznica za rok 2020  
  
Hlasovanie  

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

 

 



K bodu č.6  
6/1 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu  
p.  Paštinská oboznámila poslancov OZ o opätovnom prehodnotení žiadostí o uzatvorenie 
zmluvy o nájme bytu č. 4 a č.9.  ( priloha č.2)  
Nájomcovi bytu č. 4 a 9 uplynie doba nájmu dňom 31.03.2021. Po prehodnotení žiadostí 
navrhujeme s nájomcami uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na dobu určitú, a to nasledovne: 
- pre nájomcu bytu č. 4 Vojtecha Kúšika sa doba nájmu predlžuje o tri roky do 31.03.2024 
- pre nájomcu bytu č. 9 Alexandra Virága sa doba nájmu predlžuje o jeden rok do 31.03.2022 

 
Uznesenie č. 7/2021 

 

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 bytu č. 4 a č. 9 

Hlasovanie  

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

 

6/2 Žiadosť o prenájom pozemku  
Dňa 14.01.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť o prenájom pozemku od žiadateľov 
Rudolf Laurov, nar. 01.09.1947, Voznica 159  a Magdaléna Laurová, nar. 24.01.1950, Voznica 
159. Ide o novovytvorenú parcelu  94/1 vo výmere 572 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast 
v k. ú. Voznica, ktorá vznikla odčlenením dielu č.1 parcely CKN č. 94 vo výmere 2188 m2. 
Predmetná parcela  CKN č. 94/1 je susediacou parcelou k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.  

 
Uznesenie č.8/2021 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e  zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nehnuteľnosti  
 a to  
novovytvorenú parcela 94/1 vo výmere 572 m2 vyznačená ako trvalý trávny porast, ktorá 
vznikla odčlenením dielu č. 1 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý 
trávny porast zapísaná na LV 607 pre k.ú. Voznica podľa Geometrického plánu č. 10935479-
254/20 vyhotovený Viliam Struhár, geodet, Bernolákova 27, Nová Baňa , na zameranie 
pozemkov parc. č. 94/1 94/3, zo dňa 29.10.2020, autorizačne overený dňa 30.10.2020 Ing. 
Jozefom Strelkom, úradne overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor Ing. 
Monikou Žňavovou, dňa 06.11.2020 pod č. G1-476/2020 

Za nájomné vo výške 50,- EUR na rok a to na obdobie 5 rokov. Cena bola stanovená v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voznica, čo predstavuje  nájom 
v celkovej výške 50,- EUR (slovom päťdesiat EUR) na jeden rok a to na účely záhrady  
 
a to pre žiadateľov  



 
Rudolf Laurov, nar. 01.09.1947  
Voznica 159  
966 81 Žarnovica  
 
a  
Magdaléna Laurová, nar. 24.01.1950  
Voznica 159  
966 81 Žarnovica  
 
ktorí uhradia nájom spoločne a nerozdielne . 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sa o predmetnú parcelu 
starajú viac ako 40 rokov a nachádza sa v bezprostrednom susedstve rodinného domu 159, na 
nehnuteľnosti majú vysadené stromy, o ktoré sa starajú. Na svoje náklady sa budú aj naďalej 
starať o predmetnú nehnuteľnosť.  Ďalej parcelu budú využívať aj ako prístup nákladným 
vozidlom k rodinnému domu, pre zabezpečenie dovozu a prípravy palivového dreva na kúrenie. 
Obec tak získa jednak z prenájmu príjem do obecného rozpočtu a obecný rozpočet nebude 
zaťažovať starostlivosťou o túto nehnuteľnosť.  
Nakoľko tento majetok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh, potom v súlade so Zásadami 
hospodárenia obce sa ho rozhodla dať do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa.  
  
Hlasovanie  

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

 

6/3 Opatrenia v súvislosti s COVID – 19  
Správu o testovaní v obci podala p. Kalčoková. Obec má podpísanú zmluvu o poskytovaní 
služieb s obcou Orovnica, ktorá má zriadené mobilné odberové miesto. V našej obci sme 
testovali už 8-krát. Zdravotníkov si obec zabezpečuje sama, administratívnych pracovníkov 
vykonávajú pracovníci OcÚ.  
Náklady na testovanie do 8. marca 2021 sú vo výške 2 500,- EUR (respirátory, overaly, 
návleky, ochranné rukavice, ochranné štíty, okuliare, germicídny žiarič)  
Príjmy, ktoré nám boli zaplatené do 8. marca 2021  sú vo výške 5 490,- EUR (za každú 
otestovanú osobu 5,-EUR)  
Zatiaľ obci neboli vyfakturované náklady za odloženie biologického odpadu a za zdravotníkov. 
Obec rozdávala všetkým občanom (od 18.r.) s trvalým pobytom respirátory. 

6/4 Sčítanie obyvateľov 2021  
Informáciu o sčítaní obyvateľov 2021 podala p. Paštinská. Elektronické samosčítanie 
obyvateľov sa začalo 15.02.2021 a potrvá do 31.03.2021.   
Do dnešného dňa bolo sčítaných v našej obci 55 % obyvateľov ( 356 občanov). Povinnosť sčítať 
sa majú všetci obyvatelia SR. V prípade nesplnenia povinnosti môže obec udeliť pokutu od 25 
do 250 EUR.   
Obec  je zodpovedná za sčítanie všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v obci Voznica.  
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych , na splnenie 



tejto povinnosti sčítať sa môže následne využiť asistované sčítanie. Asistované sčítanie sa 
v zmysle novely zákona presúva na termín od 01.04.2021 do 31.10.2021  v závislosti od 
epidemiologickej situácie. Toto asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov. 
Obec zriadi kontaktné miesto, do ktorého sa môže prísť občan sčítať a bude mu asistovať 
stacionárny asistent. Druhou možnosťou je vyžiadať si telefonicky na obecnom úrade služby 
mobilného asistenta, ktorý príde za občanom. Vzhľadom na možné pretrvávanie nepriaznivej 
epidemiologickej situácie je najvhodnejším riešením sčítať sa sám v pohodlí a bezpečí domova.  
 
6/5 Materská škola – prevádzka v súvislosti s COVID-19  
O prevádzke materskej školy počas COVID -19 informovala p. Kalčoková. 
Obec ako zriaďovateľ materskej školy postupuje podľa opatrení a nariadení z Ministerstva 
školstva. Nakoľko sú otvorené materské školy pre deti „zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce“, u nás pre nízky počet takýchto detí je prevádzka v materskej 
škole zatvorená.  

 
Uznesenie č.9/2021 

 

OZ vo Voznici b e r i e   n a    v e d o m i e  aktuálne informácie v bodoch č.6/3, 6/4, 6/5 

Hlasovanie  

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

 

K bodu č. 7 
Diskusia – nebola žiadna 
 
 
Na záver  zástupca starostu poďakoval za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

                Ján Antošík  
                                                                                                 zástupca starostu obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Jančoková Soňa  ....................................... 

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

 

Vo Voznici dňa 08.03.2021 

Zapísala: Mária Kalčoková 


