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 06.08.2018 o 19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
___________________________________________________________________________

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
Kontrola uznesení, diskusných príspevkov a činnosti OZ
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Bytový dom – byt č. 1 – zmena nájomcu- schválenie nového
byt č. 10 – predĺženie nájomnej zmluvy
5. Aktuálne informácie
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č.175 – Nemec
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č. 36 - Valentinová
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č.157 – Sitár
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č.156 – Laurov
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č.141 – Greguš
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 1
Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 7 poslancov.
Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za uznášania schopné. Navrhnutý 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. 15/2018 - 22 /2018 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 23/2018
OZ vo Voznici
pripomienok.

sc h vaľ uj e

správu o plnení uznesení č. 15/2018 – 22/2018 bez

Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 3
Vzhľadom na to, že 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, je
potrebné včas určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva vo Voznici a rozsah výkonu
starostu obce Voznica na volebné obdobie 2018 – 2022.

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. 24/2018

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 2018 – 2022
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 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. 25/2018

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 2018 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu na plný pracovný úväzok
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 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. 26/2018

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: 7 Za:

7 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.4
Starosta obce informoval o situácii v bytovom dome. S nájomcom bytu č. 1 bola podpísaná
zmluva o ukončení nájmu k 31.08.2018. Z tohto dôvodu bola zverejnená na stránke obce výzva
na podanie nových žiadostí o uvedený nájomný byt. Bolo predložených šesť žiadostí, z ktorých
len traja záujemcovia spĺňali kritériá na prijatie. V súlade s VZN č.2/2015 o prenajímaní
obecných nájomných bytov, časť III., kapitola 1., § 3 bod 1, starosta obce navrhol prideliť
nájomný byt č.1 žiadateľovi p. Tiborovi Pajerskému.

Uznesenie č. 27/2018

OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e návrh pridelenia nájomného bytu č. 1 žiadateľovi p. Tiborovi
Pajerskému
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Starosta ďalej informoval o predĺžení nájomnej zmluvy s nájomníčkou bytu č. 10 p. Katarínou
Nemcovou. Navrhol uzatvoriť dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu.

Uznesenie č. 28/2018

OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e prehodnotenie žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme bytu na
základe návrhu starostu obce.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 5
5/1 Výmena umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku
Starosta obce informoval o dotácii 10 000,-EUR z Úradu vlády SR na výmenu umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku. Bola vyhlásená výzva na predkladanie cenových ponúk,
ktoré môžu uchádzači predkladať na obec do 10.08.2018. Obci boli zatiaľ doručené dve cenové
ponuky.
5/2 Oprava domu smútku
Na základe žiadosti o dotáciu na opravu domu smútku z Ministerstva financií SR, bola
schválená dotácia 13 500,- EUR. Oprava si vyžaduje hlavne náter strechy, drevenej konštrukcie
a výmenu predných a bočných dverí. Zatiaľ nám boli doručené dve cenové ponuky, ktoré sú
vyššie ako je schválená dotácia. Bude sa musieť prehodnotiť, aké práce sa neuskutočnia.

5/3 Výmena kanalizačného potrubia v dĺžke 80 m
Kanalizácia, ktorá vyúsťuje do Hrona je v havarijnom stave – nefunkčná. Je potrebné vymeniť
80 metrov kanalizačného potrubia. Firma EUROVIA investor stavby „Opatrenia na ochranu
pred povodňami v obci Voznica“ dodala obci 84 metrov kanalizačných rúr a 2 kusy betónových
šácht.
5/4 Výmena plynovej prípojky
Starosta ďalej informoval o výmene plynovej prípojky v bytovom dome. Realizácia bola
dohodnutá v mesiaci august.
5/5 Zateplenie budovy Kultúrneho domu
Projekt – žiadosť na zateplenie budovy Kultúrneho domu ešte nebola posúdená na Ministerstve
životného prostredia. Termín posúdenia žiadosti nám nie je známy.
5/6 Plot pre RD č. 160, čakáreň, staničný dom
V spolupráci so ŽSR sme úspešne dokončili oplotenie okolo RD č. 160. Na základe žiadosti
o vybudovanie čakárne na železničnej stanici, je žiadosť schválená a v septembri by sa malo
začať s realizáciou tejto čakárne.
Na podnet ŽSR bude staničný dom s.č.165 zbúraný, nakoľko nie je už obývaný a pre ŽSR
nepotrebný.
5/7 Dažďová kanalizácia
Starosta informoval o pokračovaní v realizácii dažďovej kanalizácie, obec poskytne materiál rúry a práce si vykonajú občania na vlastné náklady.
5/8 Odhalenie pamätnej tabule – Voznická dedičná štôlňa
Dňa 6. septembra 2018 o 10.00 hod. pri vyústení štôlne sa uskutoční spomienkové podujatie
kde bude odhalená pamätná tabula Voznickej dedičnej štôlne.
5/9 Žiadosť o poskytnutie motorového vozidla, poskytnutie finančných prostriedkov
Obec zaslala na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o poskytnutie osobného motorového vozidla
na prepravu osôb.
Obec požiadala KNAUF ISULATION, s.r.o. Nová Baňa o poskytnutie finančných prostriedkov
na vybavenie Materskej školy.

Uznesenie č. 29/2018

OZ vo Voznici b e r i e n a v e d o m i e aktuálne informácie bodu č.5/1 - 5/9
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č.6
Starosta podal informáciu o doručenej žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Voznica. Žiadatelia p. Jozef Nemec a Ing. Nadežda Nemcová, trvale bytom Fraňa Kráľa 40/6,
96681 Žarnovica, ktorí sú vlastníkmi rodinného domu súp.č. 175, žiadajú odkúpiť časť
pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom na LV č. 988 parcelné číslo E-KN 498/101 – ostatné
plochy o celkovej výmere 1769 m2. Žiadatelia majú záujem odkúpiť časť z tohto pozemku a to
o výmere 121 m2.
Uznesenie č. 30/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e zámer odpredať časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom
na LV 988 na parc.č. E-KN 498/101 podľa geometrického plánu č. 10935479-144/18

vyhotoveného dňa 06.08.2018, diel 126/2 o výmere 121 m² - zastavaná plocha. Obec predmetnú
časť nehnuteľnosti (121 m2) neužíva, nemieni užívať a je pre ňu nepotrebná. Zámer previesť –
predať predmetný nehnuteľný majetok Obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej
stránke) obce: www.voznica.sk od 20.07.2018 do 06.08.2018 vrátane.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Uznesenie č. 31/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e kúpnu cenu vo výške 5,- € /1 m² a odpredaj zo svojej
nehnuteľnosti zapísanej v KN pre k.ú. Voznica na LV č.988, podľa geometrického plánu č.
10935479-144/18 vyhotoveného dňa 06.08.2018 (vyhotoviteľ Viliam Struhár, geodet,
Bernolákova 27, Nová Baňa, IČO:10935479) diel 1 o výmere 121 m² , ktorý sa odčleňuje od
pôvodnej E-KN parc. č. 498/101 – ostatná plocha o výmere 1769 m² a vytvára sa ním
novovytvorená C-KN parc.č. 126/2 - zastavaná plocha o výmere 121 m²) a kupujúci Jozef
Nemec, nar. 22.04.1985 a Ing. Nadežda Nemcová, nar. 15.11.1978, obaja trvale bytom Fraňa
Kráľa 40/6, 96681 Žarnovica tento pozemok kupujú do svojho výlučného vlastníctva.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č.7
Starosta podal informáciu o doručenej žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Voznica. Žiadateľka p. Mgr. Silvia Valentínová, Klenova 24, 831 01 Bratislava, ktorá je
vlastníčkou rodinného domu súp.č. 36, žiada odkúpiť časť pozemku v k.ú. obce Voznica
vedenom na LV č. 988 parcelné číslo E-KN 478 – ostatné plochy o celkovej výmere 2143 m2.
Žiadateľka má záujem odkúpiť časť z tohto pozemku a to o výmere 42 m2.

Uznesenie č. 32/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e zámer odpredať časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom
na LV 988 na parc.č. E-KN 478 podľa geometrického plánu č. 10935479-154/18 vyhotoveného
dňa 04.08.2018, diel 219/4 o výmere 42 m² - ostatná plocha. Obec predmetnú časť
nehnuteľnosti (42 m2) neužíva, nemieni užívať a je pre ňu nepotrebná. Zámer previesť – predať
predmetný nehnuteľný majetok Obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej
stránke) obce: www.voznica.sk od 20.07.2018 do 06.08.2018 vrátane.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Uznesenie č. 33/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e kúpnu cenu vo výške 4,- € /1 m² a odpredaj zo svojej
nehnuteľnosti zapísanej v KN pre k.ú. Voznica na LV č.988, podľa geometrického plánu
10935479-154/18 vyhotoveného dňa 04.08.2018 (vyhotoviteľ Viliam Struhár, geodet,
Bernolákova 27, Nová Baňa, IČO:10935479) diel 1 o výmere 42 m² , ktorý sa odčleňuje od
pôvodnej E-KN parc. č. 478 – ostatná plocha o výmere 2143 m² a vytvára sa ním
novovytvorená C-KN parc.č. 219/4 - ostatné plocha o výmere 23 m² a kupujúca Mgr. Silvia
Valentínová, nar. 11.11.1975, trvale bytom Klenova 24, 831 01 Bratislava tento pozemok
kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 8
Starosta podal informáciu o doručenej žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Voznica. Žiadatelia p. Milan Sitár a Andrea Sitárová, trvale bytom Voznica 157, ktorí vlastnia
rodinný dom súp.č. 157, žiadajú odkúpiť časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom na LV č.
988 parcelné číslo E-KN 481/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 5493 m2. Žiadatelia majú
záujem odkúpiť časť z tohto pozemku a to o výmere 40 m2.
Uznesenie č. 34/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e zámer odpredať časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom
na LV 988 na parc.č. E-KN 481/1 podľa geometrického plánu č. 10935479-153/18
vyhotoveného dňa 02.08.2018, diel 134/3 o výmere 24 m² - ostatná plocha a diel 134/4
o výmere 16 m² - zastavaná plocha. Obec predmetnú časť nehnuteľnosti (40 m2) neužíva,
nemieni užívať a je pre ňu nepotrebná. Zámer previesť – predať predmetný nehnuteľný majetok
Obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej stránke) obce: www.voznica.sk
od 20.07.2018 do 06.08.2018 vrátane.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Uznesenie č. 35/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e kúpnu cenu vo výške 4,- € /1 m² a odpredaj zo svojej
nehnuteľnosti zapísanej v KN pre k.ú. Voznica na LV č.988, podľa geometrického plánu č.
10935479-153/18 vyhotoveného dňa 02.08.2018 (vyhotoviteľ Viliam Struhár, geodet,
Bernolákova 27, Nová Baňa, IČO:10935479) diel 1 o výmere 24 m² , ktorý sa odčleňuje od
pôvodnej E-KN parc. č. 481/1 – ostatná plocha o výmere 5493 m² a vytvára sa ním
novovytvorená C-KN parc.č. 134/3 - zastavaná plocha o výmere 24 m²) a diel 2 o výmere
16 m², ktorý sa odčleňuje od pôvodnej E-KN parc. č. 481/1 – ostatná plocha o výmere 5493 m²
a vytvára sa ním novovytvorená C-KN parc.č. 134/4 – zastavaná plocha o výmere 16 m²

a kupujúci Milan Sitár, nar. 22.12.1973 a Andrea Sitárová, nar.20.12.1974 ,obaja trvale bytom
Voznica 157, tieto pozemky kupujú do svojho výlučného vlastníctva.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 9
Starosta podal informáciu o doručenej žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Voznica. Žiadateľ p. Ľuboš Laurov, trvale bytom Voznica 156, ktorý je vlastníkom rodinného
domu súp.č. 156, žiada odkúpiť časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom na LV č. 988
parcelné číslo E-KN 481/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 5493 m2. Žiadateľ má záujem
odkúpiť časť z tohto pozemku a to o výmere 11 m2.
Uznesenie č. 36/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e zámer odpredať časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom
na LV 988 na parc.č. E-KN 481/1 podľa geometrického plánu č. 10935479-153/18
vyhotoveného dňa 02.08.2018, diel 134/5 o výmere 11 m² - zastavaná plocha. Obec predmetnú
časť nehnuteľnosti (11 m2) neužíva, nemieni užívať a je pre ňu nepotrebná. Zámer previesť –
predať predmetný nehnuteľný majetok Obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej
stránke) obce: www.voznica.sk od 20.07.2018 do 06.08.2018 vrátane.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Uznesenie č. 37/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e kúpnu cenu vo výške 4,- € /1 m² a odpredaj zo svojej
nehnuteľnosti zapísanej v KN pre k.ú. Voznica na LV č.988, podľa geometrického plánu č.
10935479-153/18 vyhotoveného dňa 02.08.2018 (vyhotoviteľ Viliam Struhár, geodet,
Bernolákova 27, Nová Baňa, IČO:10935479) diel 3 o výmere 11 m² , ktorý sa odčleňuje od
pôvodnej E-KN parc. č. 481/1 – ostatná plocha o výmere 5493 m² a vytvára sa ním
novovytvorená C-KN parc.č. 134/5 - zastavaná plocha o výmere 11 m²) a kupujúci p. Ľuboš
Laurov, nar. 17.08.1980, trvale bytom Voznica 156 tento pozemok kupuje do svojho výlučného
vlastníctva.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 10
Starosta podal informáciu o doručenej žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Voznica. Žiadateľka p. Gregušová Ľubomíra, trvale bytom Voznica 141 žiada odkúpiť časť
pozemku, ktorý využíva ako vstup k nehnuteľnosti, ktorú vlastní. Pozemok sa nachádza v k.ú.
obce Voznica vedenom na LV č. 988 parcelné číslo E-KN 481/1 – ostatné plochy o celkovej
výmere 5493 m2. Žiadateľka má záujem odkúpiť časť z tohto pozemku a to o výmere 108 m2.

Uznesenie č. 38/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e zámer odpredať časť pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom
na LV 988 na parc.č. E-KN 481/1 podľa geometrického plánu č. 10935479-88/18 vyhotoveného
dňa 24.07.2018, diel 5/3 o výmere 108 m² - zastavaná plocha. Obec predmetnú časť
nehnuteľnosti (108 m2) neužíva, nemieni užívať a je pre ňu nepotrebná. Zámer previesť –
predať predmetný nehnuteľný majetok Obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej
stránke) obce: www.voznica.sk od 20.07.2018 do 06.08.2018 vrátane.

Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

Uznesenie č. 39/2018
OZ vo Voznici s c h v a ľ u j e kúpnu cenu vo výške 5,- € /1 m² a odpredaj zo svojej
nehnuteľnosti zapísanej v KN pre k.ú. Voznica na LV č.988, podľa geometrického plánu č.
10935479-88/18 vyhotoveného dňa 24.07.2018 (vyhotoviteľ Viliam Struhár, geodet,
Bernolákova 27, Nová Baňa, IČO:10935479) diel 1 o výmere 108 m² , ktorý sa odčleňuje od
pôvodnej E-KN parc. č. 481/1 – ostatná plocha o výmere 5493 m² a vytvára sa ním
novovytvorená C-KN parc.č. 5/3 - zastavaná plocha o výmere 108 m²) a kupujúca p.
Gregušová Ľubomíra, nar. 26.11.1982 trvale bytom Voznica 141 tento pozemok kupuje do
svojho výlučného vlastníctva.
Hlasovanie
Prítomných: 7 Za:

7 Proti: 0 Zdržalo sa:

0

K bodu č. 11
V diskusii starosta obce informoval o požiari kontajnera na cintoríne, ku ktorému boli privolaní
aj hasiči.
K bodu č. 12
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Kamil Blaho
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Slosiar Cyril

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

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

Vo Voznici dňa 06.08.2018
Zapísala: Mária Kalčoková

