
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 04.07.2022  o 19:00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:  Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny  
                  p. Kršiak Peter, Pajerský Martin, Slosiar Cyril  - ospravedlnení 
 
Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 
2. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 
3. Diskusia 

 
 
K bodu č. 1 
Mimoriadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomní boli štyria poslanci. 
Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za uznášania schopné. Navrhnutý program bol jednohlasne 
schválený. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Pavola O. a p. Jančokovú S. 
Za zapisovateľku určil p. Kalčokovú M. 
 
 
K bodu č. 2 
Starosta obce informoval OZ o voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 
samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady SR na deň 29.10.2022. Voľby sa 
konajú od  7:00 hod. do 20 hod. V zmysle tohto rozhodnutia je potrebné pred konaním volieb 
určiť celkový počet poslancov v obci Voznica, počet volebných obvodov a rozsah výkonu 
starostu obce Voznica na volebné obdobie 2022 – 2026. 
 
 
 
• Podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje OZ pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie. Počet 
poslancov sa určuje podľa počtu obyvateľov. Obec Voznica patrí do skupiny  od 501 do 1 
000 obyvateľov obce,  kde sa volí 5 až 7 poslancov. 

 
 

Uznesenie č. 19/2022  
 
 
OZ vo Voznici  u r č u j e  v súlade § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov sedem poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
• Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je v kompetencii OZ určiť najmenej 90 dní pred voľbami na celé funkčné 
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu 

 
 



Uznesenie č. 20/2022 
 
 
OZ vo Voznici  u r č u j e   v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah 
výkonu funkcie starostu na plný pracovný úväzok. 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 

• V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné určiť 
počet volebných  obvodov. V obci Voznica bude jeden volebný obvod. 

 
 

Uznesenie č. 21/2022 
 
 
OZ vo Voznici v  zmysle § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
u r č u j e   jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť poslanci OZ. 
 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
   
V zmysle § 166 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby starostu obce 
tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 
 
 
K bodu č. 3 
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 

 
Kamil Blaho  
starosta obce  
 

 
 
Overovatelia zápisnice:   Pavol Ondrej  ........................

  
  Jančoková Soňa ............................
  

 
 
Vo Voznici 04.07.2022 
 
Zapísala: Kalčoková Mária 


