
Hodnotenie samosprávy obce Voznica za rok 2021 

Celá spoločnosť s nádejou očakávala v roku 2021 stabilizovanie politických 

a hospodárskych pomerov, čo má značný vplyv na chod samospráv. Žiaľ, politické hašterenie 

a pokračujúca epidémia nabúrala takmer všetky oblasti a zasiahla obyvateľstvo na tom 

najcitlivejšom mieste, a to je ochrana zdravia a života.  Do dnešného dňa sa nedokážeme 

vysporiadať s vysokou úmrtnosťou a nedokážeme predvídať jej ďalší rozsah a dopad.  

Pracovníci OcÚ a MŠ počas celého roku stáli pri svojich spoluobčanoch a poskytovali 

v rámci dodržania opatrení služby často na hrane svojich možností. Boli sme aktívni pri 

testovaní, očkovaní, pre seniorov sme poskytli ochranné rúška a vitamíny. Verejné budovy sme 

vybavili dezinfekčnými prostriedkami a umožnili aj keď v obmedzenom režime, poriadanie 

podujatí a obradov. Úspešne sme sa vysporiadali aj so sčítaním obyvateľov, za čo patrí 

poďakovanie hlavne pracovníčkam OcÚ. Oceňujeme aj postoj občanov – platcov miestnych 

daní a poplatkov, ktorí pochopili, že zvýšenie platieb za daň z  nehnuteľnosti a komunálny 

odpad bolo nevyhnutné a adekvátne k súčasnému trendu vývoja spoločnosti a odpadového 

hospodárstva. Daň z nehnuteľnosti sa nemenila v našej obci od roku 2012. Jedným z dvoch, 

ktorí vyslovili nespokojnosť bol výbor UPS, ktorý podal podnet na Okresnú prokuratúru. 

Finančné riaditeľstvo však vyrubenú daň pre UPS na rok 2021 potvrdilo. Žiaľ, aj tohto roku 

sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli nútení revidovať aktivity 

v kultúrnospoločenskom živote obce. Napriek tomu sme pripravili v areáli ŠK  MDD, 

zorganizovali sme jubilejný 20. ročník Spievam, spievaš, spievame, jubilantom sme odovzdali 

spomienkové darčeky a zabezpečili sme atraktívny príchod Mikuláša a obdarovanie všetkých 

detí do 15 rokov. Bez povšimnutia nenechávame ani tých, ktorí sa ocitnú v núdzi, tak ako 

susedná obec Rudno nad Hronom, ktorá bola postihnutá povodňou väčšieho rozsahu. Na účet 

obce sme poukázali 2.000 €. Za poskytnutie humanitárnej pomoci možno považovať aj 

organizovanie zberu šatstva, kde môžu naši občania celoročne odkladať do kontajnerov 

nepotrebný odev, šatstvo, obuv a pod. Ochotu spolupracovať sme preukázali aj pri zabezpečení 

dobrovoľníkov na cyklistických pretekoch Višegradskej štvorky a štafetového behu Od Tatier 

k Dunaju. Covidová situácia umožnila vlastníkom nehnuteľností vysporiadať si vlastnícke 

vzťahy hlavne k pozemkom, ktoré dlhodobo užívajú a o ktoré sa starajú. Taktiež v súčasnosti 

zaznamenávame zvýšený záujem o stavebné konania na výstavbu RD ako aj drobných stavieb. 

Teší nás, že stavebne je ukončená Radová zástavba 7-mich rodinných domov, čo značne oživí 

pulz obce.  Z vlastných finančných prostriedkov sa nám podarilo realizovať drobné opravy 

majetku obce ako aj opravu fasády bývalej budovy MNV a hasičiarne, zriadenie ľudovej izby 

v jej priestoroch, nainštalovali sme klímu v kanceláriách OcÚ a v kuchyni MŠ, opravili – 

zrekonštruovali sme miestnu komunikáciu na hôrke a parkovisko pri Dome smútku, natreli sme 

zábradlie pri miestnom potoku, vykonali sme údržbu drevín v MŠ a v ochranných pásmach 

vzdušných vedení. Kúpili sme štvorkolesovú kosačku, 2 ks cateringových stanov, pivné sety 

a hracie prvky do MŠ. 

Boli sme súčinní pri  stavebnom konaní na odstránenie bývalej budovy železničnej 

zastávky s príslušenstvom, čo spôsobí problém  pre rómskych spoluobčanov v zásobovaní 

pitnou vodou.  

Žiaľ, aj v roku 2021 nás postihla povodeň na rieke Hron a potoku Richňava. Väčšie 

problémy nám spôsobilo naplavovanie štrku a kameňa v ústí potoka, čím sa značne znížila 

prietočnosť vodného toku. Vďaka dobrej komunikácii s Krízovým štábom Okresného úradu  



Žarnovica a so správcom toku – LESY SR, š. p. sa podarilo koryto v kritickom úseku vyčistiť 

bez použitia  našich finančných prostriedkov.  

Nie všetko v tomto roku bolo len pozitívne. Na začiatku roka a aj teraz na konci postihli 

pracovníkov OcÚ zdravotné problémy, čo malo a má za následok obmedzenie úradných hodín. 

Výkon samospráv vo všeobecnosti stagnuje z dôvodu legislatívnych zmien, snahy štátu 

okliešťovať kompetencie a naopak presúvať povinnosti bez finančného krytia. Viď psi, zimná 

údržba MK a chodníkov alebo každoročné zvyšovanie poplatkov za uloženie komunálneho 

odpadu na skládkach. Aj na budúci rok bude tento poplatok zvýšený pre zmesový komunálny 

odpad o 10,50 €/t+ DPH a pre objemný odpad o 5,50 €/t + DPH. V našom prípade to bude ročný 

nárast o 3.000 €, čo by sa malo premietnuť zvýšením poplatku za KO o 5 €/ 1 osobu. Napriek 

zvyšujúcim platbám za odvoz a likvidáciu všetkého druhu odpadu sa  obec rozhodla pre rok 

2022 nezvyšovať poplatok za KO a odhadovaný rozdiel vo výške 3.000 € bude platiť 

z vlastných prostriedkov. Tomuto zvýšeniu sa vyhneme len ešte dôslednejším separovaním 

a znížením odpadu v kuka nádobách a veľkých kontajneroch. Od minulého roku pribudla obci 

povinnosť zabezpečiť zavedenie systému nakladania s BRKO – zjednodušene  kuchynský 

odpad. Obec sa rozhodla tento odpad zneškodňovať domácim kompostovaním. K tomu je 

potrebné zabezpečiť 100 % kompostovanie na vlastnom pozemku, k čomu musíme mať 

podpísané od obyvateľov čestné prehlásenie, že s tým súhlasia.  

Pri tejto príležitosti využijem možnosť poďakovať  sa všetkým tým, ktorí sa iniciatívne 

starajú o verejné priestranstvá a v zime sa chopia lopaty a uhádžu sneh z chodníka alebo z MK. 

Žiaľ, máme i takých, ktorým chýba akákoľvek aktivita pri zapájaní sa do vecí verejných 

a uprednostňujú konzumný spôsob života.  

Vážení spoluobčania.  

Rok 2021 sa v štatistikách zapíše ako rekordný v počte úmrtí.  

K dnešnému dňu: 

- počet zomrelých -   12 občanov 

- počet narodených  -  10 občanov 

- počet prihlásených  -   8 občanov 

- počet odhlásených   -   14 občanov 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2021 – 627 obyvateľov. 

Vekový priemer obyvateľov obce Voznica predstavuje 41,55 rokov.  

 

 Vážení občania.  

Rok 2021 bol pre Vás všetkých mimoriadne náročný. Chcem sa preto poďakovať všetkým, 

ktorí akokoľvek pomáhali realizovať úlohy, ktoré sme zabezpečovali počas celého roku. 

Ďakujem za pochopenie a podporu. Do nového roku si želám pre všetkých zdravie 

a pochopenie pre druhých. Skúsme si viac pomáhať a menej kritizovať. Aj keď sa podmienky 

v spoločnosti menia, jedno nech je trvalé – ľudskosť.  

 

Vo Voznici dňa 13.12.2021     

 

        Kamil Blaho v.r. 

        starosta obce 


