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 09.04.2018 o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
___________________________________________________________________________

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
Kontrola uznesení, diskusných príspevkov a činnosti OZ
Hlavné úlohy na rok 2018 - aktualizácia
Jarné upratovanie
Prevod pozemku č.p. C-KN 364/1 v obci Voznica - vyhodnotenie verejnej obchodnej
súťaže
6. Aktuálne informácie
7. Interpelácie poslancov, občanov, diskusia
8. Záver

K bodu č. 1
Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 7 poslancov.
Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za uznášania schopné. Program bol jednohlasne schválený. Za
overovateľov zápisnice určil starosta p. Ing. Fúsatého a p. Slosiara. Za zapisovateľku určil
p. Kalčokovú

K bodu č. 2
Kontrolu uznesení č. 1/2018 - 9/2018 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení neboli
vznesené žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 10/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e správu o plnení uznesení č. 1/2018 – 9/2018 bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 3
Starosta obce informoval OZ o hlavných úlohách na rok 2018 , podal doplňujúce informácie
k nasledovným úlohám:

ČOV
Podľa VZN č.3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
Voznica, sú užívatelia ČOV povinní za užívanie zariadenia platiť poplatok vo výške 30,- EUR
za kalendárny rok . Obec jeden krát ročne vykoná bezplatnú servisnú prehliadku a jedenkrát za
dva roky bezplatný servis membrán, filtračnej vložky a magnetickej tyče.
Bytový dom
V terénnych úpravách okolo bytového domu sa bude pokračovať v spolupráci s nájomníkmi.
Starosta informoval aj o prípojke plynu, zatiaľ sa situácia nerieši.
Rekonštrukcia šatní Športového klubu
Obec na základe písomnej žiadosti na katastrálny odbor žiadala výmaz záložného práva
v katastri nehnuteľností na LV č.607 (Obec Voznica) , ktoré je zapísané v prospech HAPY
HOME SLOVAKIA, spol. s.r.o. Zatiaľ obec nemá stanovisko, a z tohto dôvodu nebude možné
vykonať rekonštrukciu šatní ŠK.
Fasáda hasičiarne
S opravou fasády sa uvažuje len vlastnými silami – vysprávky sokla a náter fasády.
Dom smútku
Bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií na opravu strechy.
Vysprávky miestnych komunikácií
Obec plánuje realizovať vysprávky miestnych komunikácií v celom katastri obce Voznica.
Cintorín
Obec plánuje s realizáciou chodníkov v cintoríne v časti nad urnovým múrom.
Plot pri RD č. 160
Obec v spolupráci so ŽSR realizuje oplotenie pred RD č.160. Plánovaná výstavba železničného
priecestia a železničnej čakárne sa bude realizovať z prostriedkov ŽSR.
Uvoľnenie ústia kanála
V rámci reklamácie potoka, bude obec riešiť uvoľnenie ústia kanála do Hrona s firmou
EUROVIA.
Webová stránka obce
Pokračuje sa v príprave novej stránky.
Zateplenie Kultúrneho domu
Obec podala projekt na zateplenie budovy Kultúrneho domu , v máji by mali byť vyhodnotené
projekty.
Výmena umelej trávy na viacúčelovom ihrisku
Obec podala žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR o výmenu trávnika na viacúčelovom ihrisku.
Kanalizácia na Hrpčeku
Je zahrnutá do žiadosti na ENVIROFOND, realizovať sa bude v prípade, ak bude žiadosť
úspešná .
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie
Uvažuje sa o rekonštrukcii dažďovej kanalizácie od RD č.185 po RD č.251, je to havarijný
stav. Navrhovaný stav opravy zabezpečí odvod dažďovej vody, ako aj zastabilizovanie
operného múru.
Uznesenie č. 11/2018
OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e aktualizáciu hlavných úloh na rok 2018
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 4
Starosta informoval o jarnom upratovaní, boli dovezené tri kontajnery na obvyklé miesta.
Konštatoval, že aj napriek reláciám v miestnom rozhlase, občania odkladajú do týchto
kontajnerov taký odpad, ktorý tam nepatrí (ako sú konáre, pneumatiky, plasty). Upozornil , aby
občania nedávali rôzne nepotrebné veci rómskym občanom, ktorí ich potom ďalej rozoberajú
a znečisťujú okolie .
Tiež sa uskutočnil aj zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu, čím ďalej sa znižuje
organizovaný zber, nakoľko občania radšej odovzdajú elektroodpad podomovým
priekupníkom. Obec plánuje zorganizovať zber šatstva, zatiaľ na našu objednávku spoločnosť
na zber šatstva nereagovala.

Uznesenie č. 12/2018
OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e informácie o jarnom upratovaní
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 5
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod pozemku č.p. C-KN 364/1 v k.ú. Voznica,
evidované na LV č. 607 o výmere 846 m², druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Voznica.
Súťaž bola vyhlásená vyvesením oznámenia na úradnej tabuli, v regionálnej tlači (MY Noviny
Žiarskej kotliny) a na webovom sídle obce www.voznica.sk.
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 31.3.2018 do 12.00 hod. doručil
vyhlasovateľovi svoj návrh jeden navrhovateľ: Ondrej Jančok a manželka Dominika
Jančoková, rod. Valachová, Voznica 119, 966 81 Žarnovica a vyhlasovateľovi ponúkol za celý
predmet predaja (celý pozemok o výmere 846 m²) kúpnu cenu vo výške 4 230,- EUR, slovom:
Štyritisícdvestotridsať eur , čo činí 5,- EUR/m².
Predložený návrh zodpovedá vyhláseným súťažným podmienkam.
S úspešným navrhovateľom bude uzavretá kúpna zmluva na predaj určeného pozemku.

Uznesenie č. 13/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e prevod pozemku č.p. C-KN 364/1 v k.ú. Voznica, evidované
na LV č. 607 o výmere 846 m2, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce Voznica na základe
obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods.2 písm.b) zákona o majetku obcí navrhovateľovi:
Ondrej Jančok a manželka Dominika Jančoková, rod. Valachová, Voznica 119, 966 81
Žarnovica v celkovej kúpnej cene 4 230,- EUR slovom: Štyritisícdvestotridsať eur , čo činí 5,EUR/m².

Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 6
Nakoľko občania požadujú obec o vyčistenie (vyťahovanie) ČOV, čo je
v povinnostiach prevádzkovateľa, starosta navrhol doplniť cenník miestnych poplatkov
za vyčistenie (vytiahnutie) ČOV vo výške 5,- EUR

Uznesenie č. 14/2018
OZ vo Voznici
sc h v a ľ uj e
(vytiahnutie) ČOV vo výške 5,- EUR

doplniť cenník miestnych poplatkov za vyčistenie

Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Starosta informoval o novom zákone o Ochrane osobných údajov platného od
25.5.2018. Povinnosťou obce vyplývajúcej z nového Nariadenia o ochrane údajov
(GDPR) je vypracovať dokumentáciu o ochrane osobných údajov.
Ďalej starosta informoval o preškolení BOZP pracovníkov obce a Materskej školy, je
potrebné doplniť revízie elektrospotrebičov a bleskozvodov.
Boli aktualizované aj termíny a programy pripravovaných kultúrnych akcií:
Stavanie mája 30.apríla 2018 o 19.00 hod.
Deň matiek 13.mája 2018 o 15.00 hod.
„Hurá prázdniny“ 30. júna 2018
Návšteva z partnerskej obce Malá Roudka 10. – 12. augusta 2018

K bodu č. 7
Interpelácie poslancov - neboli žiadne
Na ústne diskusné príspevky občanov podané p. Klimanom Š. st., a Klimanom S., na zasadnutí
odpovedal starosta obce.

Kamil Blaho
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Slosiar Cyril

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

Fúsatý Richard, Ing. ................................

Vo Voznici dňa 09.04.2018
Zapísala: Mária Kalčoková

