
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 10.12.2018 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Prítomní:  Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny  
 
Program zasadnutia:  

1) Úvodné náležitosti: 
a) otvorenie zasadnutia, 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
zastupiteľstva,  

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,  

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  
f) vystúpenie starostu 

2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
3) Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.  
4) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
a voľba jej členov. 

5) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

6) Určenie platu starostu 
7) Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
8) Návrh VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a poplatkoch 
9) Úprava rozpočtu na rok 2018 
10) Návrh rozpočtu na rok 2019 
11) Finančný rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 
12) Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce  za rok 2018 
13) Aktuálne informácie 

- Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 
- Kalendár podujatí na rok 2019 
- Správa z finančnej kontroly 
- Výberové konanie na obsadenie miesta  riaditeľa/riaditeľky MŠ 
- Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

14) Záver     
 
 
 
K bodu č. 1 

• Zasadnutie OZ sa začalo odohraním Štátnej hymny SR. Riadne zasadnutie otvoril a ďalej 
viedol starosta obce. Prítomných bolo 6 poslancov. Zasadnutie OZ starosta vyhlásil za 
uznášania schopné. Program bol jednohlasne schválený. Za overovateľov zápisnice určil 
starosta p. Pavola a p. Kršiaka. Za zapisovateľku určil p. Peťkovú. 
 
 



• Predseda miestnej volebnej komisie p. Peťková oboznámila prítomných o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obce Voznica, ktoré sa konali 10.11.2018.  
(príloha č. 1 – Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách 
do orgánov samosprávy obcí) 

 
• Starosta obce Kamil Blaho svojim podpisom zložil zákonom predpísaný sľub starostu. 

Svojim podpisom a sľubom zložili zákonom predpísaný sľub aj poslanci obecného 
zastupiteľstva. Starosta obce v príhovore zhodnotil volebné obdobie za roky 2015 – 2018. 
Poďakoval sa poslancom za prejavenú dôveru a privítal nového poslanca OZ  
Mgr. Martina Pajerského.  
(príloha č. 2 – Sľub starostu, Sľub poslanca) 
 
 

Uznesenie č. 46/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici 
A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 
B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Voznica Kamil Blaho zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva vo Voznici  Ján Antošík 
Soňa Jančoková 

         Peter Kršiak 
         Ondrej Pavol 
         Martin Pajerský, Mgr. 
         Cyril Slosiar 

        zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
 

K bodu č. 2 
OZ bolo oboznámené s program ustanovujúce zasadnutia zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 47/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  schvaľuje  program ustanovujúceho zasadnutia 
zastupiteľstva. 
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 3 
Starosta navrhol zriadiť obecnú radu, ktorá sa bude schádzať podľa potreby. Jej zasadnutie 
zvoláva a vedie starosta a plní funkciu poradného orgánu starostu. 
 

Uznesenie č. 48/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici 
A) z r i a ď u j e      obecnú radu, 

 
 

B) volí za členov obecnej rady 
Ján Antošík 
Soňa Jančoková 

 Peter Kršiak 
 

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

K bodu č. 4 
V bode programu č. 4 starosta navrhol OZ zriadiť komisiu podľa ústavného zákona o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a navrhuje zvoliť za jej členov 
všetkých poslancov OZ. 
 
 

Uznesenie č. 49/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici 
 
A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

B) v o l í 
a) predsedu komisie:  Ján Antošík 
b) členov komisie: Soňa Jančoková 

   Peter Kršiak 
   Ľubica Lauková 
   Ondrej Pavol 
   Martin Pajerský, Mgr. 
   Cyril Slosiar 

 

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



K bodu č. 5 
Za poslanca povereného zastupovaním starostu bol navrhnutý p. Antošík Jána. 

 
Uznesenie č. 50/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  p o v e r u j e  poslanca p. Jána Antošíka zvolávaním 
a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
K bodu č. 6 
Ekonómka obce p. Kalčoková informovala poslancov OZ o spôsobe výpočtu  mesačného platu 
starostu. Jeho výška sa odvodzuje od počtu obyvateľov obce, ktorý mu patrí mu odo dňa zloženia 
sľubu. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov OZ určuje mesačný plat starostu 
vo výške priemernej mzdy v národom hospodárstve  x  koeficient 1,83 určený podľa počtu 
obyvateľov, ktorý môže byť zvýšený o 60 %. 
 

Uznesenie č. 51/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici    u r č u j e   v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu vo výške 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve  x   koeficient 1,83 určený podľa počtu obyvateľov. 
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 7 
Starosta informoval prítomných, že poslanci OZ vo Voznici v predchádzajúcich volebných 
obdobiach nepoberali za svoju prácu žiadnu finančnú odmenu a finančné prostriedky mohli byť 
použité pre iné potreby obce. Poslanci OZ navrhujú, že aj vo volebnom období 2019-2022 sa 
vzdávajú odmeny. 
 

Uznesenie č. 52/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici sa dobrovoľne rozhodlo, že vo volebnom období 2019-2022 
nebudú za svoju prácu  finančne odmenení. 
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 8 
Pracovníčka obce p. Peťková oboznámila OZ s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktorý bol zverejnený odo dňa 23.11.2018 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 
Návrh neobsahuje žiadne nové zmeny oproti predchádzajúcemu VZN  z roku 2018. Starosta 
doplnil, že obec neuvažuje zvyšovať poplatok za komunálne odpady a od občanov očakáva 
zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu. Obec poskytuje občanom neobmedzený počet 
jednorázových vriec, ktoré sú k dispozícií na obecnom úrade. 
(príloha č. 3 – Návrh VZN č. 01/2018) 
 



Uznesenie č. 53/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   s c h v a ľ u j e    VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
Pani Lauková z dôvodu neskoršieho príchodu svoj sľub zložila až po schválení VZN č. 01/2019. 

 
 

Uznesenie č. 54/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   k o n š t a t u j e,  že zvolená poslankyňa Ľubica Lauková 
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu č. 9 

• Pani Kalčoková podala OZ správu k úprave rozpočtu na rok 2018. Rozpočet bude upravený 
oproti schválenému rozpočtu. V príjmovej časti bude navýšený z dôvodu: 
- výnosu dane z príjmov, 
- prijatej dotácie z Ministerstva financií na opravu budovy domu smútku,  
- prijatej dotácie z Úradu vlády na výmenu trávnika na multifunkčnom ihrisku, 
- príjmov zo sponzorstva a darovania za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ. 

Vo výdavkovej časti bude rozpočet navýšený z dôvodu: 
- opravy kanalizácie – osadenia nového potrubia v dĺžke 80 m, 
- opravy miestnych komunikácií (výtlky po zime), 
- obnovenia priestorov budovy MŠ po havarijnom stave. 

 
 

Uznesenie č. 55/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   s c h v a ľ u j e    úpravu rozpočtu na rok 2018. 
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
• Starosta doplnil správu k úprave rozpočtu a informoval o havarijnom stave MŠ, kde bolo 

potrebné riešiť obnovenie interiérového vybavenia MŠ. Celkové výdavky na opravu MŠ boli 
vo výške  5 469 ,- Eur. Poistná udalosť bola nahlásená aj poisťovni Allianz – Slovenská 
poisťovňa, a.s., ktorá nebola ešte uzatvorená a prebieha jej likvidácia. Na odstránenie 
havarijného stavu obec použila finančné prostriedky zo sponzorstva a darovania a ostatné 
finančné prostriedky poskytla obec zo svojho rozpočtu. V prípade, ak do konca roka obec 
nedostane finančné prostriedky z poistnej udalosti, starosta navrhuje použiť prostriedky 
z rezervného fondu. 

 
 
 
 



Uznesenie č. 56/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   s c h v a ľ u j e    použitie rezervného fondu na havarijný 
stav MŠ. 
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 10 
K rozpočtu na rok 2019 predniesla návrh p. Kalčoková. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 
Príjmy sú navrhnuté vo výške 233.600,- Eur a výdavky sú navrhnuté tiež vo výške 233.600,- Eur. 
Od 01.01.2019 sa očakáva sa zvyšovanie nákladov na plyn a elektrickú energiu a platy vo 
verejnej správe sa zvyšujú, výdavky boli v týchto častiach navýšené. 
(príloha č. 4 – Rozpočet na rok 2019 - návrh) 
 
 

Uznesenie č. 57/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   s c h v a ľ u j e    rozpočet na rok 2019. 
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
 
K bodu č. 11 
Spracovaný bol aj finančný rozpočet na r. 2019, 2020, 2021.  
(príloha č. 5 – Finančný rozpočet na roky 2019,2020,2021 - návrh) 
 
 

Uznesenie č. 58/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici   b e r i e   n a    v e d o m i e    finančný rozpočet na roky 
2019, 2020, 2021. 
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 12 
Obecnému úradu vo Voznici a Obecnému zastupiteľstvu bola doručená žiadosť od p. Kamila 
Blahu o schválenie preplatenia zostatku dovolenky za rok 2018 v počte 30 dní. Z dôvodu 
neodkladných a časovo náročných úloh nebolo možné riadne vyčerpať dovolenku v roku 2018. 
Počas roka 2018 (od 01.01.2018 do 30.11.2018) starosta čerpal starú dovolenku v súhrne 25 dní. 
(príloha č. 6  – Žiadosť o preplatenie dovolenky) 
 
 
 
 
 

  



Uznesenie č. 59/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí  s c h v a ľ u j e    náhradu mzdy starostu za nevyčerpanú 
dovolenku za rok 2018 za 30 dní nevyčerpanej dovolenky vo výplatnom termíne za mesiac 
december 2018. 
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
K bodu č. 12 
 

� Plán zasadnutí – starosta navrhuje, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 
konali 1 krát za štvrťrok a poslanci OZ sa dohodli na deň pondelok. 

 
Uznesenie č. 60/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  s c h v a ľ u j e    plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo 
Voznici na rok 2019.  
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 

− Kalendár podujatí – starosta predložil návrh kalendára podujatí na rok 2019 
s nasledovnými kultúrnymi a športovými akciami: Fašiangový sprievod, karneval, 
oslobodenie obce, deň matiek, 70 rokov futbalu, hurá prázdniny, výročie SNP a deň 
ústavy, Spievam-spievaš-spievame, úcta k starším – jubilanti, Katarínska hodová zábava, 
Mikulášska slávnosť. Poslanec Pajerský M. navrhuje doplniť do programu podujatí na 
rok 2019 podujatie Filmový festival v letných mesiacoch. Ďalšie návrhy budú doplnené 
na schválenie na nasledujúcom zasadnutí. 
(príloha č. 7 – Kalendár podujatí na rok 2019 - návrh) 
 

�  Správa z finančnej kontroly –  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. Následne v mesiaci september 2018 bola na základe 
podnetu občanov 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. Počas kontroly neboli zistené žiadne pochybenia 
zo strany obce. 

 
� Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky MŠ –  Zriaďovateľ MŠ 

vyhlásil opakované výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky MŠ. Dňa 
29.11.2018 bola na Obecný úrad vo Voznici doručená 1 prihláška. Predseda rady školy 
pri MŠ a zriaďovateľ vykonali otváranie obálok, skontrolovali priložené doklady 
uchádzačov a zistili, že prihlásený uchádzač spĺňa požadované kritéria. Vyhodnotenie 
výsledkov výberového konania sa uskutoční 17.12.2018 za prítomnosti výberovej 
komisie. 
 

� Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku –Zmluva o poskytnutí dotácie bola 
zo strany Úradu vlády SR podpísaná až 06.11.2018 a finančné prostriedky boli pripísané 
na bankový účet obce 08.11.2018. Práce na multifunkčnom ihrisku nie sú vplyvom 
nepriaznivého počasia stále ukončené. Podklad na ihrisku musí byť suchý a teplota by 
mala dosahovať viac ako + 6 °C. 



 
� Kontrolór obce – V predchádzajúcom výberovom konaní sa neprihlásil žiadny uchádzač. 

V najbližších mesiacoch bude vyhlásené opakované výberové konanie na pozíciu 
kontrolór/kontrolórka obce. 
 

Uznesenie č. 61/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici  b e r i e    n a   v e d o m i e    aktuálne informácie.  
 
Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
 
Na záver starosta otvoril diskusiu, ktorá v zmysle Rokovacieho poriadku nebola schválená 
a nemôže byť zaradená do programu OZ. Na otázky občanov bolo zodpovedané ústne.   
 
 
 
 
 
 

Kamil Blaho  
starosta obce  
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Pavol Ondrej  ................................ 
 
      
     Peter Kršiak  ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Voznici dňa 10.12.2018 
 
Zapísala: Ing. Lenka Peťková 


