
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 07.12.2020 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 a diskusných príspevkov a správa o činnosti OcÚ 
3) Úprava rozpočtu za rok 2020 
4) Návrh rozpočtu na rok 2021 a finančný rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 
5) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
6) Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady 
7) Plán zasadnutí OZ na rok 2021 
8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
9) Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce  
10) Aktuálne informácie:  

10/1 Plán obnovy, PHSR, zásobník projektov  
10/2 Kalendár podujatí  
10/3 Opatrenia COVID-19 + výdavky  
10/4 Zmena nájomcu v byte č.6  

11) Interpelácie poslancov 
12) Diskusia 
13) 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. Do programu bol doplnený návrh poslancov na mimoriadnu odmenu starostovi 
obce.  Za overovateľov zápisnice určil starosta p. Slosiara a p. Kršiaka. Za zapisovateľku určil 
p. Kalčokovú. 
OZ sa konalo za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení. 
 
K bodu č. 2 
Kontrolu uznesení č. 22/2020  -35/2020 vykonal starosta obce. Ku kontrole uznesení  neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 36/2020 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   správu o plnení uznesení č. 22/2020 – 35/2020  bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 



K bodu č. 3  
Informáciu o úprave rozpočtu za rok 2020 podala p. Kalčoková 
Rozpočet obce bude upravený na skutočnosť na konci roka 2020.   

Príjmy  budú navýšené najmä: 

• O dotáciu z Úradu vlády SR ( 20 000 EUR ) 
• O dotáciu z BBSK ( 1 000 EUR) 
• O dotáciu pre sčítanie domov a bytov (1 988 EUR) 
• O dotáciu z ÚPSVaR – na čiastočnú úhradu mzdových nákladov v MŠ a ŠJ 7 915,60 

EUR 
• Ponížené budú ale podielové dane oproti rozpočtu  o 11 000 EUR 

 

Finančné operácie príjmové 

• Zapojenie do rozpočtu finančnej zábezpeky (ukončenie nájmu v byte č.6)  
 

Výdavky bežného rozpočtu 

Z dôvodu krátenia podielových daní, obec musela pristúpiť k zníženiu výdavkov, hlavne ku 
kráteniu mzdových prostriedkov na Aparáte úradu, takisto aj v Materskej škole a Školskej 
jedálni.  

Rozpočtovými opatreniami boli presunuté rozpočtové prostriedky medzi jednotlivými 
položkami podľa pribežného plnenia rozpočtu. 

 
 

Uznesenie č. 37/2020 
 

OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu za rok 2020 na skutočnosť 2020 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
K bodu č.4 
p. Kalčoková informovala OZ o návrhu rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný.  
Bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce na pripomienkovanie od 
20.11.2020.    
Príjmy bežného rozpočtu     261 280 EUR  
Výdavky bežné ho rozpočtu    254 330 EUR  
Finančné operácie výdavkové          6 950 EUR 

Príjmy bežného rozpočtu tvoria podielové dane (vychádzali sme z prognózy MF SR) vo výške 
197 685 EUR, dane z nehnuteľností, pozemkov a bytov vo výške 25 995 EUR, ostatný príjem 
vo výške 37 600 EUR tvoria poplatky z prenajatých budov, priestorov, za služby a ostatné 
poplatky. 

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované , ani finančné operácie príjmové. 



Výdavky bežného rozpočtu tvoria výdavky obce vo výške 173 830 EUR, výdavky Materskej 
školy a školskej jedálne vo výške 80 500 EUR. Vo výdavkoch sme plánovali s údržbou 
hasičiarne, s údržbou fasády Materskej školy, opravou ciest, opilovaním stromov, s údržbou 
potoka. 

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. 

Finančné operácie výdavkové tvoria splátky istiny ŠFRB vo výške 6 950 EUR. 

 
Uznesenie č. 38/2020 

 
OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   návrh rozpočtu na rok 2021 (príloha č.1) 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 
Finančný rozpočet na roky 2021,2022,2023 

Ďalej informovala p. Kalčoková o finančnom rozpočte na obdobie 2021 – 2023,  bol takisto 
zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli..   

Vo finančnom rozpočte sú zahrnuté príjmy a výdavky 

• skutočnosť za r.2018,2019 
• schválený rozpočet 2020 
• očakávaná skutočnosť 2020 
• rozpočet na roky 2021,2022,2023 

Obec očakáva za rok 2020 prebytkový rozpočet.  

 
Uznesenie č. 39/2020 

 
OZ vo Voznici   b e r i e    n a    v e d o m i e     finančný rozpočet na obdobie  2021 – 2023 
(príloha č.2) 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 

K bodu č.5  
K rozpočtu obce podala stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá odporučila OZ  návrh rozpočtu 
na rok 2021 schváliť.  
 

 

 
 
 



Uznesenie č. 40/2020 
 

OZ vo Voznici   b e r i e    n a    v e d o m i e     stanovisko hlavnej kontrolórky obce (príloha 
č.3) 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č.6  
Správu k zmene VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady podala p. Paštinská. 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 20.11.2020 
k pripomienkovaniu.   
Obec Voznica ako správca dane  navrhuje podľa zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (582/2004 Z. z. ) zvýšiť ročnú sadzbu 
dane  z pozemkov, zo stavieb a z bytov  s účinnosťou od 01. januára 2021 nasledovne: 
 
Pri dani z pozemkov navrhujeme zvýšiť ročnú sadzbu  v % nasledovne: 
Pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty a rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy z pôvodných 0,38 % na 0,76 % . 
Pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria z pôvodných 0,42 % na 0,63 %. 
Pre stavebné pozemky z pôvodných 0,42 % na 0,84 %. 
Pre ostatné plochy okrem stavebného pozemku z pôvodných 0,42 % na 1,26 %. 
Pre lesné pozemky navrhujeme zvýšiť z pôvodných 1,90 % na 2,50 %. 
 
Pri dani zo  stavieb  navrhujeme zvýšiť ročnú sadzbu v € nasledovne: 
Stavby na bývanie, stavby na pôdohospodársku produkciu  z pôvodných  0,052 € na 0,078 €. 
Samostatne stojace garáže a priemyselné stavby z pôvodných 0,208 € na 0,312 €. 
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát z pôvodných 0,156 € na 0,234 €. 
Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť z pôvodných 0,52 € na 0,78 €. 
Ostatné stavby  z pôvodných 0,177 € na 0,266 €. 
Pri viacpodlažných stavbách  navrhujeme zvýšiť  príplatok za podlažie  z pôvodných 0,031 € 
na 0,0465 €.  
 
Pri dani z bytov navrhujeme zvýšiť ročnú sadzbu   v € nasledovne: 
Pre daň z bytov  z pôvodných 0,034 € na 0,051 € a pre nebytové priestory z pôvodných 0,052 
€ na 0,078 €. 
 
Príjem dane z nehnuteľnosti (pozemky, stavby a byty)  za rok 2020 predstavuje 14.033,21 €, 
v roku 2021 predpokladáme  po zvýšení  navrhovaných ročných sadzieb nárast príjmu o 38,43 
% . 
Obec Voznica v návrhu na zvyšovanie sadzieb daní vychádzala z výšky sadzieb v okolitých 
obciach ( Horné Hámre a Rudno nad Hronom).    
Obec nezvyšovala daň z nehnuteľnosti od roku 2012 a v porovnaní s okolitými obcami  
evidujeme najnižšie daňové sadzby a poplatky.   
 
Ďalej informovala p. Paštinská o nákladoch za odpady. 
Na základe evidencie obce bol vyhotovený prehľad nakladania s odpadom rozdelený na 
položky. Porovnávacie obdobie je rok 2020 s rokom 2019.    Za  rok 2020  nastal  nárast pri  
KUKA nádobách o 2,39 t, náklady sa zvýšili o 1 891,76 €, ďalší nárast  ale pozitívny nastal pri 



biologicky rozložiteľnom odpade  o 16,7 t. Výrazný pozitívny pokles nastal pri kontajneroch o 
19,92 t a náklady sa znížili o 935,99 €. Separácia sa oproti minulému roku zvýšila o 2,196 t .                               
Celkové hodnotenie je pozitívne vzhľadom na to, že nastalo výrazné zníženie pri kontajneroch, 
výrazný nárast biologicky rozložiteľného odpadu a nárast objemu separovaného dopadu. 
Množstvo odpadu v KUKA nádobách  sa zvýšilo, čo spôsobilo prisťahovanie sa nových 
obyvateľov do našej obce.  
 
V roku 2021 očakávame navýšenie poplatkov spojených s KO. Pri rovnakom % miery separácie 
ako v roku 2019 sa budú zvyšovať poplatky za uloženie KO a veľkoobjemového KO z 
pôvodných 22 € na 27 €, čo predstavuje nárast o 5 € ,čiže 22,73%.   
Za zneškodnenie KO  nastane nárast z 30 € na 38,40 € s DPH, čo predstavuje nárast o 8,40 €, 
čiže 28 %.   
Za zneškodnenie veľkoobjemového KO nastane nárast z 32,40 € na 42,00 € s DPH, čo 
predstavuje nárast o 9,60 €, čiže 29,63 %.   
V roku 2021 nastane nárast poplatku aj  za manipuláciu s KUKA nádobami z pôvodných 1,20 
€ na  1,32 € s DPH, čo predstavuje nárast o 0,12 €, čiže 10 %. 
 

KUKA        

+KONT 

príjem náklady  príjem - náklady   
11 176,21  12 530,54 11 176,21-12 530,54 =  -1 354,33   

        

Odhadované náklady za komunálny odpad a kontajnery  v roku 2020 sú  12 530,54 € a príjem  
z poplatku za KO predstavuje 11 176,21 €. Poplatok za KO  (17 € / osoba ) nepokrýva náklady, 
obec bude doplácať približne 1 354,33 € , čo je v prepočte na 1 obyvateľa 2,14 €.  
Na základe tejto skutočnosti OZ dalo návrh a schválilo  zvýšenie poplatku za komunálne odpady 
na 19 € /osobu . 

Uznesenie č. 41/2020 
 

 
OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   zvýšiť ročnú sadzbu dane  z pozemkov, zo stavieb a z bytov   
a zvýšenie poplatku za komunálne odpady  vo VZN č. 1/2021 na rok 2021 (príloha č.4) 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 

K bodu č.7 
Starosta obce predložil OZ plán zasadnutí na rok 2021, sú naplánované štyri zasadnutia. 
 

Uznesenie č. 42/2020 
 

 
OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   plán zasadnutí OZ na rok 2021 (príloha č.5) 
  
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 
 



K bodu č. 8  
Plán kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce s nasledovnou činnosťou:  
-  vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020  
- prehľad stavu nedoplatkov na miestnych daniach a komunálnom odpade k 31.12.2020 
   a porovnanie s predchádzajúcim obdobím  
-  kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2021  
-  kontroly a šetrenie podľa požiadaviek  

   
    Uznesenie č. 43/2020 

 
 
OZ vo Voznici   s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2021 podľa predloženého plánu (príloha č.6) 
 
 Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 9 
K bodu predaja nehnuteľného majetku obce: 

 

Obec za účelom predaja nehnuteľného majetku Obce formou obchodnej verejnej súťaže 
dala vyhotoviť Geometrický plán číslo 10935479-254/20 vyhotovený Viliam Struhár, geodet, 
Bernolákova 27, Nová Baňa, na zameranie pozemkov  parc. č. 94/1-94/3, zo dňa 29.10.2020, 
autorizačne overený dňa 30.10.2020 Ing. Jozefom Strelkom, úradne overený Okresným úradom 
Žarnovica, katastrálny odbor Ing. Monikou Žňavovou  dňa 06.11.2020 pod č. G1-476/2020 . 

 

Predmetom predaja majú byť novovytoverné CKN parcely a to novovytvorená CKN 
parcela 94/1 vo výmere  572 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá vznikla 
odčlenením dielu č. 1 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny 
porast  zapísaná na LV 607 pre k.ú.  Voznica a novovytvorená CKN parcela 94/2 vo výmere  
1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z CKN 
parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast  zapísaná na LV 607 pre 
k.ú.  Voznica. 

Po diskusii bolo pristúpené k hlasovaniu ohľadne týchto zámerov a to o návrhoch  týchto 
uznesení: 

Uznesenie č.44/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   zámer   na predaj nehnuteľného majetku Obce formou 
obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj 
nehnuteľného majetku obce  Voznica a to  



podľa Geometrického plánu číslo 10935479-254/20 vyhotovený Viliam Struhár, geodet, 
Bernolákova 27, Nová Baňa, na zameranie pozemkov  parc. č. 94/1-94/3, zo dňa 29.10.2020, 
autorizačne overený dňa 30.10.2020 Ing. Jozefom Strelkom, úradne overený Okresným úradom 
Žarnovica, katastrálny odbor Ing. Monikou Žňavovou dňa 06.11.2020 pod č. G1-476/2020 a to 
novovytvorená CKN parcela 94/1 vo výmere  572 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, 
ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako 
Trvalý trávny porast  zapísaná na LV 607 pre k.ú.  Voznica 

v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica 

Najnižším podaním bude hodnota 4,75 -eur za m2 určená  znaleckým posudkom vypracovaným 
za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov sú 
zverejnené: 

– na úradnej tabuli obce 

– na internetovej stránke obce: www.voznica.sk 

-  v regionálnej tlači My Žiara  

Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 0 Proti: 6 Zdržalo sa: 1 

 

Uznesenie č. 44/2020  NEBOLO  prijaté. 

 

Uznesenie  č.45/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zámer   na predaja nehnuteľného majetku Obce formou 
obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj 
nehnuteľného majetku obce  Voznica a to  

podľa Geometrického plánu číslo 10935479-254/20 vyhotovený Viliam Struhár, geodet, 
Bernolákova 27, Nová Baňa, na zameranie pozemkov  parc. č. 94/1-94/3, zo dňa 29.10.2020, 
autorizačne overený dňa 30.10.2020 Ing. Jozefom Strelkom, úradne overený Okresným úradom 
Žarnovica, katastrálny odbor Ing. Monikou Žňavovou dňa 06.11.2020 pod č. G1-476/2020  a to 
novovytvorená CKN parcela 94/2 vo výmere  1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny 
porast, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená 
ako Trvalý trávny porast  zapísaná na LV 607 pre k.ú.  Voznica 

v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica 

Najnižším podaním bude hodnota 4,75-eur  za m2 určená  znaleckým posudkom vypracovaným 
za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 



Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov sú 
zverejnené: 

– na úradnej tabuli obce 

– na internetovej stránke obce: www.voznica.sk 

- v regionálnej tlači My Žiara 

Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 

 

Uznesenie BOLO  prijaté. 

 

Uznesenie  č. 46/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e podmienky verejnej obchodnej súťaže, nasledovne: 

Identif ikácia vyh lasovateľa obchodnej vere jnej súťaže – pr edávajúci  
Názov:  Obec Voznica 
IČO:   00321087  
DIČ:  2021111521 
sídlo:   Voznica 135, 966 81 Voznica 
bankové spojenie:  SK80 0200 0000 0000 0632 2422 
v zastúpení:  Kamil Blaho, starosta Obce 
 Pr ed met ob chodnej verejne j súťaže  

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce  
Voznica podľa Geometrického plánu číslo 10935479-254/20 vyhotovený Viliam Struhár, 
geodet, Bernolákova 27, Nová Baňa, na zameranie pozemkov  parc. č. 94/1-94/3, zo dňa 
29.10.2020, autorizačne overený dňa 30.10.2020 Ing. Jozefom Strelkom, úradne overený 
Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor Ing. Monikou Žňavovou dňa 06.11.2020 pod 
č. G1-476/2020  a to novovytvorená 94/2 vo výmere  1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny 
porast, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená 
ako Trvalý trávny porast  zapísaná na LV 607 pre k.ú.  Voznica 

v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica 

Najnižším podaním bude hodnota 4,75-eur  za m2  určená znaleckým posudkom vypracovaným 
za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 

 
 Kontaktná osoba vyhlasovateľa  
Meno a priezvisko: Kamil Blaho  mobil: 0908 931 891 e-mail: starosta@voznica.sk 
 Požadované náležitos ti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmlu vy  
Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
musí obsahovať najmä: 



• obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, adresu sídla, IČO, číslo 
telefónu, e-mail ak ide o právnickú osobu  

• meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, číslo telefónu, e-mail -  ak ide o fyzickú osobu podnikateľa 

• meno  a priezvisko,  rodné  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu,  rodné  číslo,  číslo 
telefónu, e-mail – ak ide o fyzickú osobu 

• predmet obchodnej verejnej súťaže 

• návrh kúpnej ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže 

• spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená do pokladne 
vyhlasovateľa pri podpise kúpnej zmluvy alebo na účet vyhlasovateľa 

• vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

• záväzok a prehlásenie kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou 
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností a vyhotovenie kúpnej zmluvy, ako aj náklady za vyhotovenie 
geometrického plánu č. 10935479-254/20 prípadne inzercie 

 
 Pod mienk y účasti v súťaži a súťažné podmie nky  
 
Minimálna kúpna cena za pozemok je celkom 4 750,- eur, t. j.  4,75-eur za 1 m2 
Účastníci, ktorí sú právnickými osobami sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom 
výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v 
súťaži nie starší ako jeden mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli. 
 
Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi sú povinní predložiť so súťažným 
návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako jeden mesiac. 
 
Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
 
Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku. 
 
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
 
Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzavretie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúci podaný návrh. Predložený 
návrh nie je možné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťažných 
návrhov. 
 
Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže budú odmietnuté. 
 
Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obecného úradu  Obec Voznica, 
Voznica 135, 966 81  v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s 



označením   OBCHODNÁ    VEREJNÁ   SÚŤAŽ 9 4 / 2 –  NEOTVÁRAŤ v pracovných 
dňoch od 7:00 do 15:30, alebo zaslaný poštovou prepravou na adresu Obecného úradu  Obec 
Voznica, Voznica 135, 966 81  s hore uvedeným označením na obálke a to v termíne do 
29.01.2021 do 12:00. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 
považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
 
Súťažné podmienky a podklady je možné získať: 
na Obecnom úrade  Obec Voznica, Voznica 135, 966 81  v pracovných dňoch počas pracovnej 
doby  
 
na internetovej stránke obce: www.voznica.sk 
 
Obálky so súťažnými návrhmi otvorí a súťažné návrhy vyhodnotí výberová komisia zriadená 
pri Obecnom zastupiteľstve vo Voznici do 10 kalendárnych dní po uplynutí lehoty na 
predkladanie súťažných návrhov. Vyhodnotenie súťažných návrhov predloží horeuvedená 
komisia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Kritériom na výber uchádzača bude 
najvyššia ponúknutá cena. 
 
Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom 
obce Voznica. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 15 dní od najbližšieho   
zasadnutia       Obecného   zastupiteľstva   obce  Voznica  odoslaný   list s oznámením o tom, 
že je vybraným účastníkom súťaže a že bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce 
Voznica. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov, 
ktorý v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť túto obchodnú 
verejnú súťaž. O zmene alebo zrušení súťaže budú účastníci, ktorí podali návrhy písomne 
vyrozumení. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a 
prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov odošle vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
 
Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 
verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v 
súťaži. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k 
nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže. 
 
Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní od najbližšieho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva obce  Voznica na úradnej tabuli obce Voznica a na internetovej 
stránke www.voznica.sk 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 1 

Uznesenie BOLO  prijaté. 



K bodu č.10 
10/1 Plán obnovy, PHSR, zásobník projektov 
Starosta informoval  o zásobníku projektov miest a obcí, ktoré vypracovalo Mesto Žarnovica 
na programové obdobie 2021 – 2027. Za obec sú to projekty na rekonštrukciu KD, vodovod, 
kanalizácia, miestne komunikácie  a  spoločné priority – zariadenie pre seniorov . 

Plán hospodársko sociálneho rozvoja (PHSR) vypracováva p. Štefanková, zatiaľ nebol 
predložený.  

10/2 Kalendár podujatí 
Vzhľadom na núdzový stav (COVID – 19) v akom sa nachádzame, kalendár podujatí nebol 
vypracovaný , bude sa riešiť priebežne  podľa aktuálnej situácie. 

10/3 Opatrenia COVID – 19 + výdavky  
Starosta informoval o testovaní na COVID – 19 v našej obci. Uskutočnilo sa 3x testovanie, 
výdavky, ktoré obec vynaložila k príprave testovania nám boli preplatené. 

10/4 Zmena nájomcu v byte č. 6    
Pracovníčka OcÚ p. Paštinská informovala OZ  o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 6 ku dňu 
31.12.2020. Obci Voznica bolo doručených 6 žiadostí o dvojizbový nájomný byt. V súlade 
s VZN č. 2/2015 o prenajímaní obecných bytov , časť. III., kapitola 1., § 3 bod 1, starosta obce 
navrhol prideliť nájomný byt žiadateľovi Jurajovi Závadskému, trvale bytom Voznica č. 89 
a uzavrieť Zmluvu o nájme bytu od 01.01.2021 

 

Uznesenie č.47/2020 

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e  návrh starostu obce na pridelenie nájomného bytu č. 6 
žiadateľovi Jurajovi Závadskému, trvale bytom Voznica č. 89 od 01.01.2021 (príloha č.7) 

Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
 

K bodu č.11 
p. Jančoková Soňa sa informovala , či sa bude robiť cesta pred RD 119-122 

K bodu č.12 
V diskusii p. Antošík navrhol odmenu starostovi obce vo výške jedného mesačného platu. 
Odmenu vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Uznesenie č.48/2020 

OZ vo Voznici s ch v a ľ u j e  vyplatiť odmenu vo výške jedného mesačného platu 
v najbližšom výplatnom termíne  

 
 
Hlasovanie  
 
Prítomných: 7 Za 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 



 

Na záver starosta poďakoval za účasť všetkým zúčastneným. 

 

 

 

                     Kamil Blaho   
                                 starosta obce  
 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Slosiar Cyril  ................................ 
      
     Kršiak Peter     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Voznici dňa 07.12.2020 
 
 
 
Zapísala: Mária Kalčoková 


