
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 19.09.2022 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

Prítomní:  Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

       p. Lauková Ľubica, p. Pajerský Martin,  – ospravedlnení 

  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov obecného zastupiteľstva 

3. Správa z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021  

4. Príprava inventarizácie k 31.12.2022 

5. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce 

6. Aktuálne informácie  

6/1 Deň obce 27.08.2022  

6/2 MŠ otvorenie, zmeny  

6/3 Otvorenia detského kútika  

6/4 Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 

6/5 Ďakovné listy obce Voznica 

7. Interpelácie poslancov 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

K bodu č. 1 
Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 5 poslancov, p. 

Lauková Ľubica a  p. Pajerský Martin boli ospravedlnení. Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za 

uznášania schopné. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.   

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Jančokovú S. a p. Kršiaka P. Za zapisovateľku 

určil  p. Kalčokovú.   

 

K bodu č. 2  

Kontrolu uznesení č. 9/2022  - 18/2022  zo dňa 06.06.2022 a uznesení č. 19 – 21/2022 zo dňa 

04.07.2022 vykonal  starosta obce . Ku kontrole uznesení  neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

Uznesenie č. 22/2022 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 9/2022 – 21/2022  bez 

pripomienok. 

 

 



Hlasovanie  

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

 

K bodu č. 3  

O správe z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021 informovala p. Kalčoková.   

Za rok 2021 bola vypracovaná výročná správa, ktorá obsahuje údaje z ročnej závierky za daný 

rok, ku ktorej  sa vyjadruje aj nezávislý audítor .  

V správe nezávislého audítora zo dňa 09.08.2022 sa uvádza:  

-  informácie uvedené vo výročnej správe  za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za  

    daný rok   

-  výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve  

Súčasťou správy nezávislého audítora je audit účtovnej závierky za rok 2021, v ktorej sa 

uvádza, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

Uznesenie č. 23/2022 

 

OZ vo Voznici  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu nezávislého audítora a výročnú správu 

obce za rok 2021 (príloha č.1 ) 

Hlasovanie  

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

 

K bodu č.4  

K inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12.2022 podala informáciu p. Kalčoková. 

Bol vypracovaný harmonogram inventarizácie ako aj zloženie inventarizačných komisií. 

(príloha č.2)  

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

OZ vo Voznici  s ch v a ľ u j e  harmonogram inventarizácie majetku a záväzkov obce 

k 31.12.2022 a zloženie inventarizačných komisií  

Hlasovanie  

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

 

 



K bodu č.5  

Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce    

Obci Voznica bola dňa 19.08.2022 doručená žiadosť o odkúpenie pozemku osobitným 

zreteľom vo vlastníctve obce, na novovytvorenej parcele  C-KN 126/5,  ktorá vznikla 

odčlenením dielu č. 1 z parcely  E-KN 498/101, o výmere celkom 51 m2. 

Nakoľko tento majetok obec nepotrebuje, navrhuje odpredať žiadateľovi uvedený pozemok   

za kúpnu cenu 4,- €  za 1 m2 , v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom. 

 

 

Uznesenie  č. 25/2022 

 

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 126/5  vo výmere  51  m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z parcely E-KN 498/101 vo výmere 1386 m2 

vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV č. 988 pre k.ú.  Voznica podľa  Geometrického 

plánu číslo 10935479-171/22 zo dňa 08.08.2022, ktorý vyhotovil geodet Viliam Struhár, za 

kúpnu cenu  vo výške 4,-€ za 1 m2 /, t.j. celková kúpna cena  204,-€. Cena bola stanovená 

v súlade zo Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voznica.  

 

a to pre žiadateľa 

 

Ing. Jozef Ziman, dátum narodenia 22.06.1984, trvale bytom Jedlíkova 3426/25, Žilina 

 

 

ktorý uhradí  kúpnu cenu ako i 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 č. súp. 178, ktorý je v ich 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  

 

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

 

 

Na zasadnutí OZ bol dňa 06.06.2022 schválený zámer prevodu vlastníckeho práva z dôvodu 

osobitného zreteľa pre žiadateľov Katarína Miháliková, Beata Miháliková a Zuzana 

Miháliková. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 09.08.2022 do 

19.09.2022. 

 

 



Uznesenie č. 26/2022 

 

OZ 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 5/7 vo výmere 29 m2, vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z E-KN parcely 481/1 vo výmere 5140 m2 

vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica podľa Geometrického 

plánu číslo 10935479-78/22 vyhotovený vyhotoviteľom Viliam Struhár, geodet, Bernolákova 

27, 968 01 Nová Baňa zo dňa 25.04.2022, autorizačne overený dňa 25.04.2022 Ing. 

Romanom Strelkom, úradne overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor, Ing. 

Monikou Žňavovou, dňa 27.04.2022 pod č. G1 – 211/2022 za kúpnu cenu vo výške 4,- € za 1 

m2 /, t.j. celková kúpna cena 116,- €. Cena bola stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Voznica a to pre žiadateľov  

Katarína Miháliková, nar. 18.03.1972, bytom Voznica č. 203, 966 81 Žarnovica v podiele 1/3,  

Zuzana Miháliková, nar. 20.02.1969, bytom Voznica č. 190, 966 81 Žarnovica v podiele 1/3,  

Beata Miháliková, nar. 10.08.1970, Voznica č. 203, 966 81 Žarnovica v podiele 1/3,  

 

ktorí uhradia kúpnu cenu. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť 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 č. súp. 190 ako predzáhradku, ktorý je 

v ich 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 záujemcovi z dôvodu osobitného zreteľa.  

Zámer prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený obecným 

zastupiteľstvom 19.09.2022  a vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 

 

Hlasovanie  

 

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

 

K bodu č. 6  

6/1 Deň obce 2022  

Starosta obce poďakoval všetkým organizátorom, ktorí sa pričinili na tomto podujatí.   

 

 



6/2 MŠ – otvorenie, zmeny  

Starosta obce informoval o prevádzke v MŠ. Na tento školský rok 2022/2023 je zapísaných 

14 detí. Od 1. 9.2022 je poverená riaditeľka p. Kotrusová Miroslava, nakoľko p. Zimanová 

Alexandra nastúpila na materskú dovolenku.  

6/3 Otvorenie detského kútika  

Starosta obce in formoval OZ , že z iniciatívy občanov bol v priestoroch  klubu mladých 

zriadený „Detský kútik.“ Poďakoval sa všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili na 

rekonštrukcii interiéru, hlavne p. Zliechovcovi Pavlovi. Priestory budú slúžiť na klubovú 

činnosť mamičiek s malými deťmi. Za prevádzku zodpovedá p. Paulíková Michaela. 

6/4 Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby samosprávnych krajov  

Starosta obce informoval o priebehu príprav na voľby, ktoré sa budú konať 29.októbra 2022. 

Obec sa riadi podľa harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb.  

 

6/5 Ďakovné listy obce Voznica  

Starosta obce odovzdal ďakovné listy všetkým poslancom a kontrolórke obce za ich činnosť 

vo volebnom období 2018 - 2022.  

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

OZ vo Voznici  b e r i e   n a   v e d o m i e  aktuálne informácie 6/1 – 6/5 

Hlasovanie  

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

 

K bodu č. 7 

Interpelácie poslancov neboli žiadne 

 

K bodu č. 8 

V diskusii  vystúpil p. Antošík J. a  navrhol odmenu starostovi obce vo výške  1 000,- EUR 

slovom: jedentisíc eur . Odmenu navrhol vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Uznesenie č.28/2022 

 

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e  vyplatiť odmenu starostovi obce vo výške 1 000,- EUR  

v najbližšom výplatnom termíne  

Hlasovanie  

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

 

Na záver starosta poďakoval všetkým zúčastneným poslancom. 



 

                                                                                             Kamil Blaho  

                                                                                                            starosta obce  

 

 

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

 

                                                           Kršiak Peter   ...................................... 

 

 

 

 

Vo Voznici 19.09.2022  

 

 

Zapísala: Kalčoková Mária  

 


