
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 25.01.2021 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

 

Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

       p. Pajerský – ospravedlnený 
   

Program zasadnutia:  

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa 
2) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Voznica 2021-2026 
3) Zmena nájomcu v byte č. 5 
4) Diskusia 
5) Záver 

 
 

K bodu č. 1 
Mimoriadne zasadnutie otvoril a ďalej viedol zástupca starostu obce p. Antošík Ján. Prítomných 
bolo 5 poslancov, p. Pajerský Martin bol ospravedlnený a starosta obce Kamil Blaho nebol 
prítomný z dôvodu PN. Zasadnutie OZ  zástupca starostu vyhlásil za uznášania schopné. 
Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.   
Za overovateľov zápisnice zástupca starostu určil p. Laukovú Ľubicu a p. Slosiara Cyrila. Za 
zapisovateľku p. Kalčokovú.  
 
 
K bodu č. 2 
Zástupca starostu obce predložil na schválenie strategický dokument: ,, Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Voznica na programové obdobie 2021-
2026“. Strategický dokument bol zverejnený  na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 
10.12.2020 do 31.12.2020. K predmetnému dokumentu neboli prijaté žiadne pripomienky. 
  

Uznesenie č. 1/2021 

OZ vo Voznici s c h v aľ u j e  strategický dokument: ,, Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce Voznica na programové obdobie 2021-2026“ 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

 



 

K bodu č. 3  
Pracovníčka OcÚ p. Paštinská informovala OZ o ukončení Zmluvy o nájme bytu č.5 p. Martina 
Harabu ku dňu 31.01.2021. Obec zaevidovala k 21.01.2021 celkovo šesť žiadostí o pridelenie 
dvojizbového nájomného bytu od žiadateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Voznica. 
Pri vyhodnocovaní žiadostí o pridelenie nájomného bytu, komisia postupovala v zmysle § 3 
odsek 3.2 VZN č. 02/2015. Navrhla obecnému zastupiteľstvu prideliť nájomný byt č. 5 
žiadateľke Petrane Šmondrkovej, trvale bytom Veľká Lehota 138  od 01.02.2021 do 
31.01.2022.  

Uznesenie č. 2/2021 

OZ vo Voznici    s c h v aľ u j e   návrh komisie o pridelenie nájomného bytu č. 5 žiadateľke 
Petrane Šmondrkovej, trvale bytom Veľká Lehota 138  od 01.02.2021 do 31.01.2022. 

Hlasovanie  

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 4 
Diskusia – nebola žiadna 
 
 
Na záver  zástupca starostu poďakoval za účasť všetkým zúčastneným.  

 

 

                Ján Antošík  
                                                                                                 zástupca starostu obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Lauková Ľubica  ....................................... 

      Slosiar Cyril  ....................................... 

 

Vo Voznici dňa 25.01.2021 

Zapísala: Mária Kalčoková 


