
 

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Zlatej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 14.12.2022 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola uznesení  
5. Upozornenie prokurátora pod značkou Pd 286/22/7707 – 3 - prerokovanie 
6. Schválenie VZN obce Zlatá Baňa č.2/2022 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze  

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zlatá Baňa 

7. Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 - schválenie 
9. Rozpočtové opatrenie č. 1 - schválenie 
10. Rozpočtové opatrenie č. 2 - schválenie 
11. Plán kontrolnej činnosti HK od 01/2023 – 06/2023 
12. Výška doplatku za obedy pre dôchodcov (od 01.02.2023) – schválenie 
13. Schválenie prijatia zamestnanca na VPP – údržbár do pracovného pomeru 
14. Rôzne 
15. Záver. 

                             

 
K bodu  1,2  – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
 

Starosta obce privítal poslankyne a poslancov OZ a všetkých prítomných, ospravedlnil 
hlavnú kontrolórku (HK),  ktorá sa z neúčasti na dnešnom zasadnutí ospravedlnila z dôvodu 
PN a  otvoril 2. zasadnutie OZ.   
Za zapisovateľku zasadnutia určil pani Ivetu Hirkalovú,  za overovateľa zápisnice určil 
poslanca Demčáka.  
Keďže sa zišli 5 poslanci z 5-ich konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
 
K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Každému z poslancov bol elektronicky doručený program zasadnutia, ako aj podklady 
k programu.  Starosta pristúpil k schváleniu predloženého programu. 
 
Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený  program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za    
 
Následne sa opýtal poslancov, či má niekto z nich niečo na doplnenie bodu do programu. 
Nikto sa neprihlásil, starosta pokračoval 4. bodom programu. 



 

Bod  4 – Kontrola uznesení 

Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ, konaného dňa 28.09.2022 a z ustanovujúceho 

zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 23.11.2022. 

Všetky schválené uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia. 

Všetky tieto uznesenia boli starostom podpísané. 
 

Bod  5 – Upozornenie prokurátora pod značkou Pd 286/22/7707 – 3 - prerokovanie 

Dňa 22.11.2022 bolo obci doručené Upozornenie prokurátora pod značkou Pd 

286/22/7707 – 3, ktoré bolo poslancom predložené v podkladoch na dnešné zasadnutie OZ. 

Starosta nahlas prečítal celé Upozornenie prokurátora pod uvedenou značkou 

a pokračoval, že: „Týmto upozornením prokurátora sme sa po doručení intenzívne zaoberali 

a pripravili sme Návrh VZN obce Zlatá Baňa č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze  

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zlatá Baňa, ktorý Vám bol elektronicky 

predložený a bude predmetom schvaľovania v nasledujúcom bode 6. 

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 2/2022: 

Na základe upozornenia prokurátora bol vypracovaný a zverejnený návrh VZN podľa § 

36 ods. 7  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov. 

Podľa uvedeného ustanovenia: 

(7) Obec 

a) zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, 

na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej 

obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej 

nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie 

pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,  

b) VZN dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to 

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, 

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok, 

d) vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene 

alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do 

prevádzky alebo ju z nej vyradiť, 

e) ukladá pokuty (§ 39). 



Návrh VZN rieši niektoré podmienky núdzového zásobovania pitnou vodou, určené sú 

odberné miesta. 

Ďalej sa stanovuje zákaz používania pitnej vody na iné účely v čase núdzového 

zásobovania. 

Zároveň sa rieši spôsob odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu 

žúmp.“ 

Starosta na základe uvedeného navrhol  
 
Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa  

A) Sa oboznámilo 
s Upozornením prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov pod značkou Pd 286/22/7707-3 
zo dňa 21.11.2022 vo veci porušenia, ktoré spočíva v nečinnosti obce Zlatá Baňa, ktorá 
doposiaľ neprijala VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok, ako aj s dôvodovou správou k uvedenému upozorneniu. 
B) Vyhovuje 
Upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov pod značkou Pd 286/22/7707-3 
zo dňa 21.11.2022. 
C)   Prijíma opatrenia na odstránenie nečinnosti 
Pripraví a schváli VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. 
 

Následne vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie navrhnutého uznesenia. 

Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

 
Bod 6 – Schválenie VZN obce Zlatá Baňa č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze  
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zlatá Baňa 
 

Návrh VZN bol poslancom v podkladoch predložený. Na verejnej nástenke v obci ako 
aj na webovom sídle obce bol tento návrh vyvesený a zverejnený od 29. novembra 2022 na 
pripomienkovanie.  
K dnešnému dňu neboli k predmetnému VZN doručené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložené VZN Obce Zlatá Baňa č. 2/2022 
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze  užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zlatá Baňa. 
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

 

 



 
Bod 7 – Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa 

 
Návrh VZN V bol poslancom v podkladoch predložený. Na verejnej nástenke v obci 

ako aj na webovom sídle obce bol tento návrh vyvesený a zverejnený od 29. novembra 2022 
na pripomienkovanie. 
K dnešnému dňu neboli k predmetnému VZN doručené žiadne pripomienky. Starosta 

vysvetlil dôvod úpravy pôvodného VZN, kde podal nasledovné vysvetlenie: 

„Vzhľadom na súčasnú neľahkú ekonomickú situáciu a vysokú infláciu, kedy všetky komodity 

a služby išli smerom nahor sme sa rozhodli, aj kvôli dosť zvýšenej finančnej zaťaženosti 

občanov, že pre rok 2023 nebudeme upravovať, teda zvyšovať miestne dane a poplatok za 

odber vody. Na konci roka 2023 zhodnotíme finančnú situáciu obce a v prípade potreby 

budeme upravovať aj tie. 

Zatiaľ, oproti pôvodnému VZN č. 2/2018 je zmena len v miestnom poplatku za komunálny 

odpad vzhľadom k tomu, že nám spoločnosť KOSIT, a.s.  avizovala zvýšenie poplatkov za 

vývoz a zneškodnenie odpadu o 40 % od 01.01.2023.  

Poplatky za vývoz a zneškodnenie odpadu vo VZN č. 3/2022 sme zvýšili tiež o 40 %.  

Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložené VZN č. 3/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Zlatá Baňa. 
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

Bod 8 - Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 - schválenie 
 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol poslancom 
v podkladoch k dnešnému zasadnutiu predložený spolu s metodickým usmernením 
k zostaveniu rozpočtu a s informáciou o čerpaní rozpočtu k 31.10.2022. 
Takisto je tento rozpočet obce zverejnený na verejnej nástenke v obci, ako aj na webovom 
sídle obce od 29.11.2022, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Do dnešného dňa 
sme žiadne pripomienky nedostali.  
Hlavná kontrolórka obce vypracovala k tomuto návrhu rozpočtu obce ešte pred jeho 
schválením odborné stanovisko, ktoré Vám elektronicky predložila.  
Vzhľadom k tomu, že sa pani hlavná kontrolórka kvôli práceneschopnosti na tomto zasadnutí 
OZ nemohla zúčastniť, slovo odovzdal poslankyni pani Sarneckej, ktorá odborné stanovisko 
HK nahlas prečítala. 
Opýtal sa poslancov, či má niekto z nich nejakú otázku k rozpočtu. 
Keďže sa nikto z poslancov neprihlásil, starosta predložil návrh na uznesenie:  
  
Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje návrh rozpočtu obce Zlatá Baňa  
na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Schválený rozpočet ako aj Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu je súčasťou tohto uznesenia. 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  



K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie č. 1 - schválenie 

     Tak, ako každý rok, na konci roka pripravujeme úpravu rozpočtu – pokračoval starosta. 

S úpravou nám aj toho roku pomohla pani Kendrová, za čo sme jej vďační. Takisto RO č. 1 

bolo poslancom predložené v podkladoch. Následne sa opýtal poslancov, či by chcel niekto 

niečo doplniť, alebo môžeme prejsť k hlasovaniu. O slovo sa prihlásil poslanec Uhlár, ktorý 

apeloval na HK, aby sa rozpočtové opatrenia robili  priebežne v priebehu roka, keď takáto 

situácia nastane, nie na konci roka. Aby sa to robilo priebežne podľa potreby. 

Uznesenie č. 13/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje navrhnuté Rozpočtové opatrenie č. 1 ktorým sa 

vykonajú zmeny v Rozpočte obce Zlatá Baňa za účtovný rok 2022.  

 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

 

K bodu 10 – Rozpočtové opatrenie č. 2 – schválenie 

Starosta predložil návrh uznesenia, po ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje zmeny v rozpočte obce za rok 2022 tak, že 
všetky príjmové transfery  sa účtovne upravia ku koncu účtovného roku na 100 %-né plnenie, 
všetky plánované kapitálové výdavky sa upravia podľa skutočného stavu ku koncu roka, 
bežné výdavky sa upravia výhradne v rámci položiek.  
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter - za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

 
Bod 11 – Plán kontrolnej činnosti HK od 01/2023 – 06/2023 
 
 Tento plán  bol poslancom hlavnou kontrolórkou takisto predložený.  
Starosta sa opýtal, či má niekto z poslancov niečo k predloženému plánu. 
Poslanec Uhlár spresnil technický detail, že na 6 mesiacov nemusí byť len od 01. do 06., 
alebo od 07. do 12. mesiaca, ale od zvolenia do funkcie HK na 6 nasledujúcich mesiacov. 
 
Uznesenie č. 15/2022   
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK od 01/2023 – 
06/2023.  
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter – zdržal sa 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

 

 



Bod 12 – Výška doplatku za obedy pre dôchodcov (od  01.02.2023) - schválenie     

 Naposledy sme Uznesením č. 113/2021 schválili na obdobie od 01.02.2022 do 31.01.2023 

doplatok za 1 stravnú jednotku – varené jedlo pre dôchodcov s trvalým pobytom v Zlatej 

Bani vo výške dve Eurá. 

O obedy je záujem, cena za obed pôjde pravdepodobne hore. Chcel si vypočuť názor 
poslancov, či ostaneme pri dvoch Eurách, alebo navrhujete vyšší doplatok ? Mesačne 
odoberajú približne 230 - 240 obedov. Pre obec je momentálny náklad pri 240 obedoch  480 
€ mesačne, ročne potom okolo 5760 €. Opýtal sa na návrh poslancov, či ostaneme pri 
doplatku obce 2,00 Eurá ako doteraz alebo či majú iný návrh. Po krátkej rozprave sa dohodli, 
že zatiaľ ostaneme pri doplatku 2,00 Eurá ako doteraz, a po čase sa k prehodnoteniu napr. 
po zvýšení vrátime. 
 
Uznesenie č. 16/2022  
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje doplatok za 1 stravnú jednotku – varené 
jedlo pre dôchodcov s trvalým pobytom v Zlatej Bani vo výške 2,00 €  od 01.02.2023 na dobu 
do 31.01.2024.  
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter – za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

                         

K bodu 13 – Schválenie prijatia zamestnanca na VPP – údržbár do pracovného pomeru 
 

Doteraz sme verejno-prospešné práce (VPP), teda aspoň čiastočne, zabezpečovali 
prostredníctvom ÚPSVaR Prešov pracovníkmi menších obecných služieb (MOS) z radu 
nezamestnaných občanov obce. 
Momentálne máme v obci dvoch takýchto pracovníkov na § 10, ktorí  vykonávajú potrebné 
práce 2 x v týždni po 4 hodiny. To ale nestačí. Máme informácie, že jeden z nich si vybavuje 
starobný dôchodok a ten druhý si chce začiatkom roka tiež požiadať o predčasný starobný 
dôchodok. Potrebovali by sme prijať pracovníka na miesto takzvaného údržbára, ktorý by 
mal vodičský preukaz, aby mohol obsluhovať traktor aj obecnú techniku, aby pokosil verejné 
priestranstvá, cintorín, čo som doteraz sčasti robil sám, aby popílil drevo a aby  koordinoval 
činnosť pracovníkov MOS. 
Údržbára by sme potrebovali prijať na plný 7,5 hodinový denný úväzok. V podkladoch sme 
Vám predložili mzdové náklady pri hrubej mzde 830 € mesačne, v čistom by mal cca 652 €. 
Náklady pre obec by boli pri uvedenej mzde 1122 € mesačne, čo sme aj zohľadnili v rozpočte. 
Plus stravné lístky samozrejme. Len uvidíme, či budeme mať na túto činnosť občana z obce, 
ktorý bude za túto mzdu uvedenú činnosť vykonávať.  
Starosta sa po vysvetlení opýtal na názor poslancov. 
O slovo sa prihlásil poslanec Uhlár, ktorý pri prijatí do pracovného pomeru upozornil na 
náležitosti ZP, je potrebné zvážiť plat,  odvody, nárok na dovolenku, 7 „péčiek“, zabezpečiť 
mu pracovný odev a pracovné pomôcky. Mal by to byť taký človek, ktorý dokáže niečo aj sám 
urobiť, alebo, či by to nemohol urobiť popri zamestnaní. Takisto je potrebné urobiť 
organizačnú zmenu v organizačnom poriadku. Mal by to byť človek šikovný a spoľahlivý, 
v budúcnosti môže vykonávať napr. školnícke práce v zrekonštruovanej škole. Je potrebné to 
vyskúšať, či o to niekto bude mať záujem. Alebo by to mohol robiť aj dôchodca na polovičný 
úväzok. Je potrebné sa informovať aj cez ÚPSVaR, či nie je otvorená nejaká výzva. Po krátkej 
rozprave s poslancami sa navrhlo hlasovať o nasledovnom uznesení. 
 
 



Uznesenie č. 17/2022  
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje vytvorenie pracovného miesta na údržbu 
a VPP. 
 
 
Hlasovanie:    Ing. Demčák Ján – za   Uhlár Peter – za 
  Mikula  Michal – za   Zajacová Dominika - za 

Sarnecká Mária – za  

K bodu 14 - Rôzne 

Starosta sa prítomných opýtal, či má niekto z nich  niečo na prerokovanie v bode 
rôzne. 
O slovo sa prihlásila obyvateľka Zlatej Bane, ktorá sa informovala ohľadom stacionára v obci.  
Starosta odpovedal, že obec stacionár nevytvára. 
 
K bodu 15 – Záver 
     

 Keďže boli vyčerpané všetky body dnešného programu, starosta poďakoval za účasť 
a zasadnutie ukončil slovami: „ Bolo to naše posledné tohtoročné stretnutie na zasadnutí OZ, 
tak si navzájom poprajme, aby sme tento rok ukončili v zdraví,  prajem Vám veľa energie, 
odhodlania a úspešnej spolupráce do ďalších dní.  

Dovoľte mi, zaželať Vám a Vašim blízkym príjemné obdobie Adventu, a počas 
najkrajších sviatkov roka neopakovateľnú atmosféru, rodinnú pohodu a v Novom roku nech 
je Váš život sprevádzaný pevným zdravím, rodinným šťastím a pracovnými úspechmi. 
Ďakujem.“ 
 

 

V Zlatej Bani, dňa 16.12.2022 

 

Zapísala: Iveta Hirkalová 

 

Overil: Ing. Ján Demčák, dňa 20.12. 2022 (elektronicky) 

 
 
 

 
Maroš Železník, v. r. 

                    starosta obce 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


