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 4.03.2019 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
___________________________________________________________________________

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Otvorenie schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
Kontrola uznesení, diskusných príspevkov a činnosti OZ
Hlavné úlohy:
3/1 Čistenie odpadových vôd
3/2 Zateplenie budovy kultúrneho domu
3/3 Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku
3/4 Fasáda budovy MŠ a zariadenie interiéru
3/5 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
3/6 Prístrešok na železničnej stanici
3/7 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ŠK
3/8 Oslavy 70 rokov futbalu v obci
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Aktuálne informácie
Diskusia – interpelácie poslancov
Záver

K bodu č. 1
Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 5 poslancov, dvaja
poslanci sa dostavili neskoršie. Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za uznášania schopné.
Navrhnutý program bol jednohlasne schválený. Za overovateľov zápisnice určil starosta
p.Kršiaka a p. Pavola. Za zapisovateľku určil p. Kalčokovú.

K bodu č. 2
Kontrolu uznesení č. 46/2018 - 61/2018 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 1/2019
OZ vo Voznici
pripomienok.

sc h vaľ uj e

správu o plnení uznesení č. 46/2018 – 61/2018 bez

Hlasovanie
Prítomných: 5 Za

5 Proti: 0 Zdržalo sa:

Dvaja poslanci ešte neboli prítomní

0

K bodu č. 3
3/1 Čistenie odpadových vôd
Starosta informoval OZ o podanej žiadosti na Environmentálny fond, ktorá nebola zaradená do
zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie , z dôvodu nesprávneho formulára.
3/2 Zateplenie budovy kultúrneho domu
Žiadosť na zateplenie budovy kultúrneho domu je zatiaľ pozastavená, z dôvodu, že obec
ako uviedla
nedoložila dokument o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
Pôdohospodárska platobná agentúra. Obec sa dňa 21.2.2019 odvolala, že bola neprávom
vyradená zo zoznamu o pridelenie finančných prostriedkov, nakoľko stavebné povolenie
nestratilo platnosť, pretože so stavbou sa začalo do dvoch rokov odo dňa , ako nadobudlo
právoplatnosť.
3/3 Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku
Starosta informoval, že práce na multifunkčnom ihrisku budú pokračovať od 15.03.2019, ak už
bude priaznivé počasie.
3/4 Fasáda budovy MŠ a zariadenie interiéru
Po havarijnom stave v budove Materskej školy bol vymenený nábytok v triede, v šatni,
v kuchyni, vymenená podlaha a zakúpené nové koberce a dvere. Ešte bude nahlásená
doobhliadka vonkajšej fasády na poisťovňu.
3/5 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec podala dňa 31.01.2019 na Lesy SR, š.p. žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Rozpočet na súvislý koberec komunikácie od
kultúrneho domu až po horáreň podľa predložených cenových ponúk sa odhaduje v sume cca
100 000 EUR.
3/6 Prístrešok na železničnej stanici
Železnice SR vydali oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na vybudovanie prístrešku pre
cestujúcich na stanici, ktorú môžu uskutočniť do dvoch rokov od vydania tohto rozhodnutia.
Na základe informácií zo ŽSR Rómovia žiadajú o povolenie nasťahovať sa do železničného
domčeka.
3/7 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ŠK
Starosta informoval o ukončení rekonštrukcie sociálnych zariadení, zatiaľ len jednej časti, boli
vymenené obklady, dlažba, záchody, nanovo urobené rozvody -voda, elektrika.
3/8 Oslavy 70 rokov futbalu v obci
Starosta informoval prítomných o pripravovaných oslavách 70 rokov futbalu v obci.
Uznesenie č. 2/2019
OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e hlavné úlohy bez pripomienok
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č.4
V predchádzajúcom výberovom konaní pre voľbu hlavného kontrolóra sa neprihlásil žiadny
uchádzač. Bude vyhlásené opakované výberové konanie v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy môžu uchádzači na
pozíciu hlavného kontrolóra posielať prihlášky do 17.mája 2019 do 12.00 hod.

Prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad
Voznica, Voznica č.135, 966 81 Žarnovica.

Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici
a) v y h l a s u j e v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Voznica, ktorá sa
uskutoční 03.06.2019 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voznici
v zasadačke obecného úradu;
b) s c h v a ľ u j e spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Voznici;
c) s c h v a ľ u j e dĺžku časového intervalu, počas ktorého môžu jednotliví kandidáti
vystúpiť pred poslancami obecného zastupiteľstva. Vystúpenie každého kandidáta môže
trvať max. 5 minút. Kandidáti vystúpia v abecednom poradí (podľa priezviska);
d) s c h v a ľ u j e dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 0,1 úväzku;
e) u s t a n o v u j e kvalifikačné predpoklady kandidátov, spôsob prihlasovania
a náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra takto:
kvalifikačné predpoklady: vzdelanie minimálne podľa §18a ods.1 platného zákona
o obecnom zriadení (č.369/1990 Zb.)
iné predpoklady:
- bezúhonnosť kandidáta
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- prax vo verejnej správe alebo v oblasti vnútornej kontroly vítaná
písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /mail,
telefón/
písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely voľby
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – úradne overenú fotokópiu
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej
pracovnej pozície
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
termín na podávanie prihlášok: najneskôr 17.05.2019 do 12.00 h
prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu
Obecný úrad Voznica, Voznica č. 135, 966 81 Žarnovica. Obálku je potrebné označiť
heslom: „Voľba HK 2.kolo – Neotvárať“. Za deň doručenia sa bude považovať deň
uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Obecného úradu vo Voznici na obálke.
f) s p l n o m o c ň u j e starostu obce vymenovať komisiu na posúdenie splnenia
náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Voznica;
g) u k l a d á obecnému úradu bezodkladne zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby
hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v obci obvyklým

K bodu č. 5
5/1 Dane a poplatky
Zoznam neplatičov za rok 2018 predložil starosta obce. Celková suma nedoplatkov za rok 2018
predstavuje 245,60 EUR, t.j.0,9%.
5/2 Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Plán zasadnutí schválený uznesením č. 60/2018 dňa 10.12.2018 (príloha č. 1)
5/3 Kalendár podujatí na rok 2019
Kalendár podujatí doplnený podujatím Majáles dňa 3.5.2019 a Spievam, spievaš, spievame dňa
21.09.2019
Uznesenie č. 4/2019

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e Kalendár podujatí na rok 2019 (príloha č.2)
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

5/4 Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Starosta informoval o zmenách dotýkajúcich sa obce pri triedení komunálneho odpadu, ktoré
majú za cieľ zvýšiť úroveň triedenia komunálneho odpadu. V obci Voznica za rok 2018 sa
dosiahla úroveň triedenia 14,73%, to znamená, že sadzba za uloženie komunálneho odpadu
a objemového odpadu v roku 2019 bola stanovená 12,- EUR za tonu, čo je medziročný nárast
o 7,- EUR. Upozornil, že pri súčasnom objeme komunálneho odpadu a súčasného triedenia,
zvýšený poplatok za uloženie odpadu sa bude musieť premietnuť na zvýšení poplatku občanov
za odpad vo výške 4,80 EUR / 1 občana, resp. 9,60 EUR / 1 občana v roku 2020.
Je nutné vypracovať opatrenia na zvýšenie miery triedenia a znížiť objem komunálneho odpadu
a objemového odpadu, len tak dokážeme chrániť životné prostredie a znižovať náklady na
likvidáciu všetkých odpadov.
5/5 Registrácia chovu ošípaných
Starosta informoval o usmernení pri chove a spotrebe ošípaných, ktoré vydala Štátna
veterinárna a potravinová správa. Z usmernenia vyplýva, že chovateľ je povinný nahlásiť
domácu zabíjačku ako aj uviesť registračné číslo chovu pridelené registrom. Usmernenie
a vzory tlačív sú zverejnené na informačnej tabuli obce.
5/6 Voľby prezidenta SR a Voľby do Európskeho parlamentu
Starosta informoval OZ o harmonograme a povinnostiach obce pri jednotlivých voľbách.
5/7 Upozornenie prokurátora č. Pd18/19/6613-7
Na základe podnetu fyzickej osoby, ktorý sa týkal vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
a nemožnosti občanov zapájať sa do diskusie na zasadnutiach OZ, Okresná prokuratúra navrhla
obci
ihneď vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s ustanovením §18 a), odst.1,
ods.2, odst.3 Zákona o obecnom zriadení
doplniť článok 8 rokovacieho poriadku OZ o úpravu pravidiel pre udelenie slova
verejnosti na zasadnutí OZ
Obec na základe návrhu prijala tieto opatrenia:
1/ OZ vo Voznici vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra 4.03. 2019 ( viď uznesenie č. 3/2019)
2/ OZ vo Voznici schválilo Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku, kde sa mení Článok 8 bod
13 v tomto znení:

Článok 8
13. a) Do rozpravy k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci, ktorým predsedajúci udeľuje
slovo podľa poradia prihlásenia. Do rozpravy sa môže prihlásiť aj hlavný kontrolór,
ktorý má hlas poradný.
b) Obyvateľ obce má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a vyjadrovať
na nich svoj názor, ak o to písomne požiada.
Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu programu, predsedajúci mu udelí slovo,
ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že
obyvateľ chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, predsedajúci
mu udelí slovo po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v bode
„Diskusia“. Časový rozsah vystúpenia nesmie presahovať 5 minút.
c) V prípade, že niekto ruší zasadnutie zastupiteľstva, môže ho predsedajúci vykázať zo
zasadacej miestnosti
Uznesenie č. 5/2019

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku (príloha č.3)
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

5/8 Žaloba – Lisen – 10 000,- EUR
Obec 14.02.2019 podala žalobu o zaplatenie 10 000 EUR s príslušenstvom na žalovaného
Lisen, s.r.o., za nesplnenie záväzku zaplatiť pokutu za zhotovenie diela špecifikované v zmluve
zo dňa 25.02.2016. Obec žalovaného kontaktovala už 5.10.2017. Až po jeho reakcii zo dňa
3.01.2019 obec si začala uplatňovať svoj nárok na zmluvnú pokutu.
Uznesenie č. 6/2019

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e postup žalobcu o zaplatenie zmluvnej pokuty žalovaného
Lisen, s.r.o., IČO 45275785, Horša 2, 934 01 Levice
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

5/9 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 1.04.2019 (príloha č.4)
Virág Alexander – doba nájmu predĺžená do 31.03.2020
Haraba Martin - doba nájmu predĺžená do 31.03.2020
Grolmus Ivan - doba nájmu predĺžená do 31.03.2022

5/10 Informačné tabule
Z bezpečnostných dôvodov Obecný úrad premiestnil úradné a informačné tabule na priečelie
budovy kultúrneho domu a Obecného úradu
Uznesenie č. 7/2019

OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e body č. 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6, 5/9, 5/10
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 6
Diskusia – interpelácie poslancov – žiadne.
Diskusiu otvoril starosta obce.
Účastník zasadnutia p. Štefan Kliman st. opakovane rušil zasadnutie OZ. Starosta ho
upozornil, že nebude pokračovať v zasadnutí. Nakoľko p. Štefan Kliman st. opakovane
verbálne napádal starostu a poslancov, na návrh poslancov p. Jána Antošíka a p. Cyrila
Slosiara, OZ schválilo prerušenie zasadnutia na dobu 1 hodiny. Následne starosta obce
telefonicky nahlásil na Obvodné oddelenie PZ, že p. Štefan Kliman st. ruší zasadnutie
OZ a žiadal o jeho vykázanie z rokovacej miestnosti. Po príchode hliadky Policajného
zboru p. Štefan Kliman st. a ďalší účastníci zasadnutia dobrovoľne opustili rokovaciu
miestnosť a rokovanie mohlo pokračovať.
V diskusii starosta obce a poslanci OZ účastníkom zasadnutia detailne informovali
o komunikácii obecného úradu a občanov podávajúcich rôzne podnety na rôzne
inštitúcie, ako aj vysvetlil vzťahy so subjektom Urbárskeho spoločenstva. Jednoznačné
útoky na starostu a poslancov odsúdili a považujú ich za neopodstatnené a nepravdivé.
OZ a starosta boli demokraticky zvolení v tajných voľbách, a preto chcú danú dôveru
pretaviť do zmysluplnej práce v prospech celej obce a jej občanov. Odmietajú
akékoľvek vnucovanie praktík do zabehnutého systému práce starostu, poslancov
a celého obecného úradu. Úzka skupina občanov svojim správaním znevažuje ich prácu
a zasieva nebývalý nepokoj do života obce.
Starosta obce informoval na základe vlastného zisťovania o podozrení z uskutočnenia
stavby na pozemku vo vlastníctve obce č. parc. 490/101 E-KN stavebníka Viliama
Slosiara, trvale bytom Voznica č. 10.
OZ odporučilo starostovi obce vykonať štátny stavebný dohľad na predmetnú stavbu
a zosúladiť stavbu so stavebným zákonom.
Starosta obce informoval o vysporiadaní vlastníckych vzťahov medzi obcou
a vlastníkom nehnuteľnosti po zomrelej p. Helene Beňovskej, rod. Čaradovej, číslo
parc. E-KN 9-10/4 v podiele 9/16.

Uznesenie č. 8/2019

OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e informácie v bode č.6
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Kamil Blaho
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Vo Voznici dňa 04.03.2019
Zapísala: Mária Kalčoková

Kršiak Peter

................................

Pavol Ondrej

................................

