
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 1.10.2018 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:  Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny  
 
Program zasadnutia:  
 

1/ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 
2/ Kontrola uznesení, diskusných príspevkov a činnosti OZ 
3/ Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 
4/ Kontrola VZN o miestnych daniach a poplatkoch za rok 2018 
5/ Aktuálne informácie 
6/ Interpelácie poslancov 
7/ Interpelácie občanov 
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. 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. 23/2018  -  40/2018 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 41/2018 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 23/2018 – 40/2018  bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
K bodu č. 3 
Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2018 podala p. Kalčoková.  
Celkové príjmy obec za I. polrok 2018 dosiahla  132 617,30 €  splnené na 59,7 %. 
Celkové výdavky obec za I. polrok 2018 dosiahla  118 407,00 €  splnené na 53,3 %. 
Bežné príjmy boli navýšené o finančné prostriedky z ÚPSVaR pre UoZ, kapitálové výdavky sú 
z predaja pozemku. 
V bežných výdavkoch sú zúčtované okrem iného najmä nedoplatky na energiách, zimná údržba 
ciest, oprava dažďovej kanalizácie, oprava miestnej komunikácie po zimnom období, servis 
plynových kotlov v bytovom dome, oprava studne. 
 
 



Uznesenie č. 42/2018 
 

OZ vo Voznici  s ch v a ľ u j e   informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok 2018 bez 
pripomienok 

Hlasovanie 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č. 4 
Správu o miestnych daniach a poplatkoch za rok 2018 podala Ing. Peťková. Informovala 
o nedoplatkoch za miestne dane a poplatky  k 30.09.2018. 
Nedoplatok za komunálny odpad          714,-€ 
Nedoplatok za daň z nehnuteľnosti    1 449,- € 
Nedoplatok za daň za psa                        24,- € 
Nedoplatok za ČOV                              300,- € 
Starosta navrhol zaslať výzvy na zaplatenie daní a poplatku za komunálny odpad. 
 
 

Uznesenie č. 43/2018 
 

OZ vo Voznici  b e r i e   n a  v e d o m i e    informáciu o nedoplatkoch daní a poplatku za 
komunálny odpad 

Hlasovanie 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č. 5 
5/1 Kontrola NKÚ SR (Najvyšší kontrolný úrad)„Opatrenia na ochranu pred povodňami“ 
V mesiaci 5/2018 – 7/2018 bola vykonaná NKÚ kontrola rekonštrukcie a vybudovania 
regulácie potoka Richňava v obci Voznica. Cieľ projektu vyhodnotila kontrola ako splnený, 
neboli zaznamenané žiadne nedostatky.  
5/2 Aktualizácia nájomných zmlúv bytového domu 
Na základe podnetu bola v mesiaci september 2018 vykonaná kontrola zo ŠFRB (Štátny fond 
rozvoja bývania) v bytovom dome, ktorá navrhla aktualizovať zmluvy o nájme bytu v súlade 
so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní . 
5/3 Havária v Materskej škole – vytopenie 
Dňa 26.08.2018 došlo v budove Materskej školy k pretrhnutiu prívodného potrubia , pričom 
bola vytopená  celá budova škôlky. Boli poškodené všetky podlahy, koberce, dvere, nábytok. 
Škodová udalosť bola nahlásená aj na poisťovňu, ktorá je stále vo vybavovaní. Z tohto dôvodu 
po dohode s rodičmi bola prevádzka Materskej školy posunutá od 1.10.2018.  
Sponzorstvo poskytla firma Illichmann Castalloy s.r.o., Partizánska 1384/85, Žarnovica, Peter 
Linder, Fraňa Kráľa 873/48, Žarnovica, Ján Antošík, Voznica 223 a dar poskytol KNAUF 
INSULATION, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa. Tiež pomoc poskytla r. Kleinová, 
Varholíková a Brestovská. Pomocné práce poskytli Marek Oslanec, Ján Čarada a Miroslav 
Zliechovec.    
 
 



5/4 Aktualizácia poplatku v Materskej škole 
Na návrh rady školy pri MŠ Voznica zvýšiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt v Materskej škole z pôvodných 5,32 na sumu vo výške 6,- EUR . Starosta 
navrhol prijať nové VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej 
škole a v školskej jedálni so zapracovaním návrhu rady školy. 
   

Uznesenie č. 44/2018 
 

OZ vo Voznici  s ch v a ľ u j e   VZN č.2/2018 o  určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v Materskej škole a v školskej jedálni. 
 
Hlasovanie 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
5/5 Výberové konanie „Hlavný kontrolór“ 
Obec Voznica vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce 
s predpísanými požiadavkami, ktoré bolo potrebné doručiť na Obecný úrad do 17.09.2018. 
Neboli doručené žiadne prihlášky, starosta navrhol vyhlásiť druhé kolo. 
5/6 Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10.11.2018 
Starosta informoval o prijatých kandidátnych listinách na funkciu starostu obce ako aj 
poslancov do OZ. Obec sa riadi podľa harmonogramu  organizačno – technického zabezpečenia 
volieb. 
5/7 Jesenné upratovanie 
Starosta informoval o jesennom upratovaní, od 22.10.2018 bude drvenie konárov, elektroodpad 
sa bude zberať 27.10.2018 a kontajnery by sa mali vyložiť od 11.10.2018. 
5/8 Mesiac úcty k starším 
Dňa 13.10.2018 o 16.00 hod. sa uskutoční Mesiac úcty k starším.  
5/9 Príprava inventarizácie k 31.12.2018   
Starosta informoval o príprave inventarizácie k 31.12.2018 a poslancov oboznámil 
s harmonogramom inventarizačných komisií. 

 
Uznesenie č. 45/2018 

 

OZ vo Voznici  s ch v a ľ u j e   prípravu inventarizácie k 31.12.2018 a  harmonogram 
inventarizačných komisií 
 
Hlasovanie 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
5/10  Žiadosť o sprístupnenie informácie  
Starosta informoval OZ o doručenej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona 
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiadateľ požaduje, či bolo 
vydané rozhodnutie k uzatvoreniu komunikácie spájajúce obce Voznica – Kopanice.  Obec 
nevydala žiadne stanovisko ani rozhodnutie v rámci konania (stavebného). 
 
 



5/11 Informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu  
Starosta oboznámil OZ o preventívnych protipožiarnych kontrolách , ktoré by mala vykonávať 
obec v objektoch právnických a fyzických osôb. 
5/12 Zateplenie kultúrneho domu  
V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 bola naša žiadosť na „Zateplenie kultúrneho 
domu “zaregistrovaná. 
 
K bodu č. 6 
Interpelácie poslancov  - neboli žiadne 
 
K bodu č. 7 
Interpelácie občanov  - neboli žiadne 
 
 
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 1.10.2018 
 
Zapísala: Mária Kalčoková 


