
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 27.05.2019 o 19.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:  Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 
                  p. Lauková - ospravedlnená  
 
Program zasadnutia:  
 

1) Otvorenie schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 
2) Kontrola uznesení 
3) Plnenie hlavných úloh: 

   3/1  Zateplenie budovy kultúrneho domu 
   3/2  Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku 
   3/3  Oslavy 70 rokov futbalu v obci 

4) Voľba hlavného kontrolóra obce Voznica 
5) Záverečný účet za rok 2018, plnenie rozpočtu a výsledky inventarizácie k 31.12.2018 
6) Aktuálne informácie 
7) Interpelácie poslancov 
8) Diskusia  
9) Záver     

   
 
  
K bodu č. 1 
Riadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol starosta obce. Prítomných bolo 6 poslancov, p. 
Lauková Ľubica bola ospravedlnená. 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. 1/2019  -  8/2019 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 9/2019 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 1/2019 – 8/2019  bez pripomienok. 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 6 Za 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 3 
3/1 Zateplenie budovy kultúrneho domu 
Starosta informoval o zateplení budovy kultúrneho domu. Do dnešného dňa obec nemá 
vyjadrenie k  odvolaniu, kde bola obec vyradená zo zoznamu o pridelenie finančných 
prostriedkov,  ktoré  odoslala 21.02.2019. Obec je nútená riešiť havarijný stav zatekania strechy 
na budove kultúrneho domu z vlastných finančných prostriedkov. Starosta predložil štyri 
cenové ponuky : 



• Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina  – cenová ponuka 57 000,- EUR bez DPH 

• HORTECH, s.r.o. Horná Ždaňa – cenová ponuka 31 761,71 EUR s DPH 
• ENES plus s.r.o. Púchov – cenová ponuka 15 568,55 s DPH 

• AQUAKOR s.r.o.  Žarnovica – cenová ponuka 20 646,85 EUR  bez DPH 
 
3/2 Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku 
Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku bola zrealizovaná v sume 15 000,- EUR, 
ihrisko je už v plnej prevádzke. 
3/3 Oslavy 70 rokov futbalu v obci 
Starosta informoval prítomných o pripravovaných oslavách 70 rokov futbalu v obci, ktoré sa 
budú konať 22.06.2019 o 14.00 hod. na ihrisku ŠK. 
 

Uznesenie č. 10/2019 
 

OZ vo Voznici  b e r i e   n a  v e d o m i e  hlavné úlohy  bez pripomienok 

Hlasovanie 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č.4 
Dňa 04.03.2019 uznesením č. 3/2019 bola vyhlásená opakovaná voľba hlavného kontrolóra 
Obce Voznica v  zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Písomné  tri prihlášky boli doručené na adresu Obecného úradu 
v zalepenej obálke, označenej heslom : „Voľba HK 2. kolo – Neotvárať“ v stanovenej lehote 
do 17.05.2019.  
Starosta vymenoval na zasadnutí OZ volebnú komisiu na otváranie obálok a overenie splnenia 
náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
v zložení: Mária Kalčoková, Soňa Jančoková, Ján Antošík 
Zápisnica z otvárania obálok je prílohou zápisnice  OZ dňa 27.05.2019 (príloha č. 1) 
Jednotliví uchádzači sa predstavili OZ krátkym vystúpením, max. 5 minút, v abecednom poradí 
– Bc.Júlia Danková, Zdenko Mihálik, Mgr. Radka Suchá. 
Voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním  prítomných  poslancov. Volebná 
komisia potom uskutočnila sčítanie hlasov. Hlasovanie skončilo nasledovne: 
Bc. Júlia Danková  - počet hlasov 4 
Mgr. Radka Suchá – počet hlasov 2  
Zdenko Mihálik – počet hlasov 0 
Komisia skonštatovala, že voľba prebehla podľa stanovených pravidiel a hlavnou kontrolórkou 
obce Voznica sa na obdobie 6 rokov stala Bc. Júlia Danková . 
 

Uznesenie č. 11/2019 
 

OZ vo Voznici     v o l í     v súlade s §18 ods. 1 a §18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení Bc. Júliu Dankovú, nar. 01.07.1970, bytom Slnečná 1310/3, Nová Baňa 
do funkcie hlavného kontrolóra obce Voznica na dobu určitú od 03. 06. 2019 do  02. 06. 2025. 
 
Hlasovanie 
 

 Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



 
K bodu č. 5 
p. Kalčoková predniesla správu o plnení rozpočtu za rok 2018, o Záverečnom účte obce 
a inventarizácii k 31.12.2018. 
Na základe rozpočtového hospodárenia bol vypracovaný Záverečný účet obce za rok 2018, 
ktorý je spracovaný z údajov účtovnej závierky za rok 2018. (príloha č. 2)  
OZ informovala o celoročnom hospodárení obce za rok 2018. Prebytok rozpočtu v sume 
17 128,01 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10%, 
čo predstavuje 1 712,80 EUR. 

 
Uznesenie č. 12/2019 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e    

1./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  
2./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu vo     
      výške 1 712,80 EUR  

Hlasovanie  

 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2018, rozpočet bol upravený -  navýšený z dôvodu prijatia dotácie z Úradu 
vlády, dotáciu z MF SR, tiež aj o sponzorstvo a dary na obnovu interiéru budovy Materskej 
školy. 
Obec v danom roku dosiahla:  
 
Bežné príjmy    271 147,53 
Bežné výdavky   254 389,41  
Bežný rozpočet                        16 758,12 
 
Kapitálové príjmy       5 992,00  
Kapitálové výdavky                  5 622,11  
Kapitálový rozpočet                   369,89 
 
Príjmové finančné operácie      2 181,83    
Výdavkové finančné operácie    11 702,75  
Rozdiel finančných operácií    - 9 520,92 
  
Celkové príjmy spolu                         279 321,36  
Celkové výdavky spolu                      271 714,27  
Hospodárenie obce v r. 2018       7 607,09     

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 13/2019 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e  plnenie rozpočtu za rok 2018  

 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
Ďalej informovala o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2018, stav majetku je vo výške 
1 606 677,22 €. (príloha č. 3) 
Majetok obce bol navýšený najmä o zakúpenie nábytku do interiéru budovy  Materskej školy 
a kuchyne, úbytok je z dôvodu predaja pozemku a vyradenia nábytku , učebných pomôcok 
zničených po vytopení budovy Materskej školy. 
 

 
Uznesenie č. 14/2019 

 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   výsledky inventarizácie k 31.12.2018 

Hlasovanie  
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
K bodu č.6  
6/1 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 01.09.2019 a navrhuje predĺženie zmluvy pre nájomcov bytu č. 1 
a bytu č.10 predĺžiť do 31.08.2020   (príloha č. 4 ) 
Tibor Pajerský, byt č. 1 – doba nájmu predĺžená do 31.08.2020 
Katarína Nemcová, byt č.10 - doba nájmu predĺžená do 31.08.2020 
 
 

Uznesenie č.15./2019 
 
 

OZ vo Voznici  b e r i e  n a  v e d o m i e  predĺženie uzatvorenie zmlúv o nájme bytu vo 
Voznici pre nájomcu bytu č.1, Tibora Pajerského a pre nájomcu bytu č.10 Katarínu Nemcovú. 
predĺženie 
 
Hlasovanie 
 

 
. 

 
6/2 Registratúrny poriadok o správe registratúry Obecného úradu vo Voznici 
Z dôvodu novelizácie vyhlášky č. 410/2015 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, bolo 
potrebné vykonať zmeny v registratúrnom poriadku vzťahujúcom sa na činnosť obecného 
úradu. Týmto sa ruší registratúrny poriadok zo dňa 01.07.2016. 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Starosta obce informoval, že prepracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán boli 
zaslané na schválenie a prerokovanie do Štátneho archívu Kremnica.  
 
 

Uznesenie č. 16/2019 
 
 

OZ vo Voznici  b e r i e  n a  v e d o m i e   Registratúrny poriadok o správe registratúry 
Obecného úradu vo Voznici a zrušenie registratúrneho poriadku zo dňa 01.07.2016.  
 
 
Hlasovanie 
 

 
 

 
 
6/3 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom  
Starosta informoval o zámere odkúpiť spoluvlastnícke podiely pod miestnou komunikáciou od  
Magdalény Zelinovej a Bernardíny Fabrikovej týkajúce sa parciel č. E-KN č.10/4 a E-KN č. 11  
 
 

Uznesenie č. 17/2019 
 

OZ vo Voznici  s c h v aľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú 
nehnuteľnosti pod miestnou komunikáciou, a to :  
 

I. 
parc. č. E-KN č. 10/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m², ktorá je zapísaná 
v KN pre k. ú.  Voznica na LV č. 970 od podielových spoluvlastníkov 

Predávajúci   : Magdaléna Zelinová, rod. Kupcová, nar. 30.07.1953, rod. č. 535730/190 

bytom  966 81 Žarnovica, Ul. Slobody 416/79, štátne občianstvo : SR,  

podiel o veľkosti 2/8  

                       prepočítaná výmera 6,75 m², kúpna cena 3.- €/1 m², t. j. kúpna cena celkom  

                       20,25 EUR 

 

                      Bernardína Fabriková, rod. Beňovská, nar. 29.11.1959, rod. č. 596129/6990 

                       bytom  966 81 Žarnovica, Pivovarská 224/12, štátne občianstvo : SR, 

                       podiel   o veľkosti 10/16   

                       prepočítaná výmera podielu 16,875 m², kúpna cena 3.- €/1 m²,t. j. kúpna cena    

                       celkom 50,63 EUR 

 

Kupujúci   :     Obec   V o z n i c a,  966 81  Voznica 

                        IČO :  00 321 087 

                        zast. starostom obce : Kamilom  Blahom 

 

 

 

 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



II. 

parc. č. E-KN č. 11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m², ktorá je zapísaná 
v KN pre k. ú. Voznica na LV č. 655 od podielových spoluvlastníkov 

Predávajúci   : Magdaléna Zelinová, rod. Kupcová, nar. 30.07.1953, rod. č. 535730/190 

            bytom  966 81 Žarnovica, Slobody 416/79, štátne občianstvo : SR, 

            podiel o veľkosti 1/12  a 5/120 

                        prepočítaná výmera 6,375 m²) kúpna cena 3.- €/1 m2, t. j. kúpna cena celkom  

                        19,13 EUR 

 

           Bernardína Fabriková, rod. Beňovská, nar. 29.11.1959, rod. č. 596129/6990 

                       bytom  966 81 Žarnovica, Pivovarská 224/12, štátne občianstvo : SR, 

                       podiel   o veľkosti 1/6   

                       prepočítaná výmera podielu 8,50 m², kúpna cena 3.- €/1 m², t. j. kúpna cena  
                       celkom 25,50 EUR 

 

Kupujúci   :    Obec   V o z n i c a,  966 81  Voznica  

                       IČO :  00 321 087 

                       zast. starostom obce : Kamilom  Blahom 

 

Navrhovaná a predpokladaná splatnosť kúpnych cien je 14 dní po rozhodnutí o vklade 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho podľa pokynov predávajúceho. 

Pozn : kúpna cena parc. č. E-KN 10/4 – 23,625 m2 po 3.- €/1 m2, spolu 70,88.- € 

            kúpna cena parc. č. E-KN 11 – 14,875 m2 po 3.- €/1 m2, spolu 44,63.- € 

 

Poplatky spojené s vyhotovením, uzatvorením tejto zmluvy a katastrálnym konaním (správne 
a iné) hradí kupujúci. 

Rodné čísla budú doplnené až do vyhotovenej kúpnej zmluvy, adresy budú overené a upravené 
podľa aktuálnej skutočnosti v deň podpisu zmluvy. 
 
Hlasovanie 
 

 
 

6/4 Nakladanie s odpadmi 
Starosta informoval o kontrole z Inšpektorátu životného prostredia, odbor inšpekcie 
odpadového hospodárstva, ktorej predmetom bolo dodržiavanie povinností s nakladaním 
odpadov dňa 10. 05. 2019. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky dodržiavania 
kontrolovaných povinností podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní 
a šírení informácií o životnom prostredí za obdobie od 1.01.2018 až do 10.05.2019.  
Ohľadom separovaného odpadu starosta upozornil na pretrvávajúci problém, ktorým je nízka 
úroveň separácie. Občania boli informovaní o tomto probléme prostredníctvom zverejneného 
článku na obecnej stránke a reláciou v miestnom rozhlase. Starosta vykonal aj kontrolu 
separovaných odpadov a kuka nádob v mesiaci apríl 2019. 
Ak sa nezvýši úroveň separácie, obec bude nútená zvýšiť aj poplatky za odpady. 
 
 
 
 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



 
 
 

Uznesenie č. 18/2019 
 
 

OZ vo Voznici   b e r i e  n a  v e d o m i e  bod č. 6/4 o nakladaní s odpadmi v obci Voznica 
 
Hlasovanie 
 

 

 
 
6/5 Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 
p.Kalčoková podala informáciu o výsledkoch hlasovania vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. V našej obci bolo voliť 20,27 % voličov. Najviac hlasov získala strana SMER – 
sociálna demokracia – 26, Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 
– 23 hlasov a strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko získala 20 hlasov.  (Príloha č. 5) 
 
6/6 Finančné pásma v stravovaní v Školskej jedálni pri Materskej škole 
Od 1.09.2019  nastáva zmena finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo , preto je 
potrebné upraviť na návrh vedúcej školskej jedálne príspevok na stravu. Starosta navrhol prijať 
nové VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni so 
zapracovaním nového 2. finančného pásma, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  
   

Uznesenie č. 19/2019 
 

OZ vo Voznici  s ch v a ľ u j e   VZN č.2/2019 o  určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v Materskej škole a v školskej jedálni. 
 
Hlasovanie 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č.7 
Interpelácie poslancov 
p. Pajerský Martin – pochválil informáciu  o odpadoch a odporučil informovať za ďalšie 
obdobie aj na budúcom obecnom zastupiteľstve 
p. Slosiar Cyril – upozornil na parkovanie áut na verejnom priestranstve, starosta dal návrh na 
vypracovanie VZN , ktoré pripraví do budúceho zastupiteľstva 
p. Jančoková Soňa – upozornila na zatekanie v budove Domu smútku 
p. Kršiak  Peter – upozornil na zarastajúci potok, bolo by ho treba vyčistiť 
 
 
K bodu č. 8 
Diskusiu otvoril starosta obce a udelil slovo p. Mihálikovi Zdenkovi, ktorý dokomunikoval 
žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva (ďalej len ,,UPS“) o vysporiadanie pozemkov 
nachádzajúcich sa pod miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami.   
Navrhol dve možnosti riešenia tejto situácie, buď kúpou týchto pozemkov alebo zámenou 
pozemkov. 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Starosta obce uviedol dôvody, ktoré oprávňujú obec užívať a spravovať stavbu vo verejnom 
záujme, aj keď pod takouto stavbou sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy. V takomto prípade 
zo zákona vlastníkovi stavby vzniká právo vecného bremena. Naviac spochybnil súčasné 
orgány UPS nakladať s majetkom spoločenstva. 
Následne do diskusie bez udelenia slova vstúpil p. Slosiar Viliam , p. Kliman Štefan st., čím 
vznikli slovné invektívy na starostu, poslancov OZ a pracovníčku obecného úradu. 

p. Slosiar Viliam - uviedol, že 14 občanov umrelo z dôvodu prevádzky zariadenia 
na prenos mobilných sietí – stožiar.   
Starosta obce za šírenie tejto informácie upozornil p. Slosiara, že podá trestné oznámenie za 
šírenie poplašnej správy  
 
p. Slosiar Viliam  - vytkol starostovi obce a poslancom OZ schválenie preplatenia  nevyčerpanej 
dovolenky pre starostu a spochybnil fakturáciu prác pre obec, ktoré vykonávali spoločnosti 
poslancov OZ v minulom roku.  
Starosta obce odmietol tieto invektívy a informoval plénum OZ že on si osobne niekoľkokrát 
za funkčné obdobie odmietol vyplatiť odmeny, ktoré mu boli navrhnuté, ako aj štyri roky si 
dobrovoľne krátil schválený plat v prospech mzdy zamestnancov ZŠ, vtedy rodinných 
príslušníkov rod. Tu prítomných Mihálikovcov a Klimanovcov. 

p. Kliman Štefan st.  - pýtal sa na dôvod geodetického merania, ktoré bolo vykonané v súvislosti 
ustálenia hraníc miestnej komunikácie č. p.  CKN 275/1  
Starosta obce mu odpovedal, že rozhodol starosta obce, aby sa preukázalo neoprávnené 
užívanie obecného pozemku 

p. Mihálik František, Mihálik Zdenko a starosta obce si navzájom vymieňali názory 
v problematike prejazdu motorových vozidiel cez obec, Richňavskú dolinu, až 
pod kataster Kopanice. Zástupcovia UPS sa domáhajú voľného prejazdu Richňavskou dolinou, 
odstránenie závory a zákazových značiek.  
Starosta obce uviedol, že nevidí dôvod na potrebu sprejazdnenia tejto komunikácie 
a odstránenia zákazu. Komunikácia do Richňavy nie je štátna , na rozdiel od komunikácií 
vedených cez Rudno nad Hronom a Brehy. 

p. Kršiak Peter - vyslovil obavu z vyššej premávky automobilov cez obec.  
p. Mihálik Zdenko -  budú naďalej hľadať spôsoby ako dosiahnuť želaný cieľ.  
Starosta obce k problematike dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách  
konštatoval, že obec je orgánom, ktorý takéto značenia povoľuje . 

p. Slosiar Viliam a p. Kliman Štefan napriek neudeleniu slova opakovane, neprimerane 
a hlavne k tej istej veci sa nekoordinovane vyjadrovali, čím rušili priebeh zasadnutia a starosta  
obce dal hlasovať o skončení diskusie.  
Nakoniec ešte udelil slovo p. Slosiarovi Františkovi, ktorý žiadal nápravu  v odvádzaní 
dažďovej vody z pozemkov v lokalite Ložiny, ktoré podmáčajú jeho rodinný dom.  
Starosta uviedol, že obec už má pripravené riešenie a vyzval ho aby mal trpezlivosť. Obec jeho 
názory berie na vedomie. 

 
 
 
 
 
 



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

Kamil Blaho  
starosta obce  
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Kršiak Peter  ................................ 
      
     Pavol Ondrej     ................................ 
 
 
 
Vo Voznici dňa 27.05.2019 
 
Zapísala: Mária Kalčoková 


