Zápisnica z 38. zasadnutia OZ v Zlatej Bani,
ktoré sa konalo dňa 07.11.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení
Schválenie výdavkov v kompetencii OZ na zakúpenie obecnej techniky
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce, ako aj
ostatných prítomných a otvoril 38. zasadnutie OZ. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určil Ivetu Hirkalovú, ref. OcÚ..
Za overovateľa zápisnice starosta určil poslankyňu Mgr. Máriu Goliašovú.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce pristúpil k schváleniu programu dnešného zasadnutia OZ, ktorý bol
zaslaný všetkým poslancom e-mailom v dostatočnom predstihu.
Informoval, že každý z poslancov obdŕžal program dnešného zasadnutia OZ, vyzval
prítomných na doplnenie alebo zmeny programu a keďže žiadne neboli, navrhol hlasovať za
predložený program schôdze:
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek - za
Uhlár Peter – za

Goliašová Mária, Mgr. - za
Koloži Ján – za

K bodu 3 - Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení a konštatoval, že uznesenia z posledného
zasadnutia OZ boli splnené alebo sa priebežne plnia, uznesenie č. 185/2017 navrhol zrušiť
a prijať na dnešnom zasadnutí OZ nové – ide o uznesenie na žiadosť COOP Jednota Prešov,
SD, ktoré musí mať konkrétne predpísané znenie kvôli vkladu do katastra.

K bodu 4 - Schválenie výdavkov v kompetencii OZ na zakúpenie obecnej techniky
Nákup traktora pre obecné potreby spojené s údržbou miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev.
Odôvodnenie: Materiál už bol prerokovaný na stretnutí poslancov so starostom dňa
2.11.2017.
Tip na traktor bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na OZ.
Maroš Železník – starosta obce bol so zástupcom starostu – pánom Petrom Uhlárom
na obhliadke na 2 ponukách, kde na mieste porovnali cenu a technický stav traktorov a zistili,
že traktor ponúkaný pánom Jozefom Sabolom z Humenného, za dohodnutú cenu 7 500,00 € je
po kompletnej generálke a vyhovuje potrebám obce za nižšie stanovených podmienok..
Uznesenie č. 191/2017
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje výdavok v kompetencii OZ za účelom
nákupu obecnej techniky a to Traktora podľa výsledku VO v maximálnej výške 7.500,00 Eur.
Obsluhu, parkovanie a údržbu zabezpečí obec v svojich vlastných priestoroch, obecný úrad
vypracuje smernicu na prevádzkovanie traktora, za účelom stanovenia podmienok prevádzky,
obsluhy a spôsobov používania traktora, ako aj zabezpečenie povinných dokladov
k prevádzke.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek – za
Uhlár Peter - za

Goliašová Mária, Mgr. – za
Koloži Ján - za

Nákup segmentovej garážovej brány
Odôvodnenie – tiež prejednané. Nakoľko prebehla rekonštrukcia časti vnútorných
priestorov budovy bývalej požiarnej zbrojnice, tak za účelom zlepšenia vzhľadu budovy, no aj
zabezpečenia obecnej techniky zakúpi obec na základe verejného obstarávania segmentovú
garážovú bránu.
Uznesenie č. 192/2017
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje výdavok na dodávku segmentovej
garážovej brány na uzatváranie garáže v budove bývalej požiarnej zbrojnice podľa výsledkov
verejného obstarávania v maximálnej výške do 2.900,00 Eur vrátane DPH /dodávka brány
s osobitným vstupom, motor na ovládanie otvárania brány s diaľkovým ovládaním a montáž
celého diela/.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek – za
Uhlár Peter – za

Goliašová Mária, Mgr. – za
Koloži Ján - za

Nákup osobného motorového vozidla pre potreby výkonu samosprávnych funkcií obce
Odôvodnenie: Vzhľadom na neefektívny model zákonného preplácania cestovných
náhrad pri používaní súkromných vozidiel pre výkon funkcií obce navrhujem zakúpenie
osobného motorového vozidla pre tieto potreby. Navrhovaná kategória je osobné motorové
vozidlo porovnateľné s modelom Škoda Octavia II a vyššie, model sedan alebo kombi,
dieselové prevedenie. Štandardná vnútorná výbava. Navrhujem rovnako bezprostredne pri
zakúpení vozidla zabezpečiť GPS komunikátor slúžiaci na monitorovanie pohybu vozidla, na
jeho lokalizáciu a vyhotovovanie záznamu vykonaných jázd, ktoré obec po ukončení
kalendárneho mesiaca zašle vo forme tzv. knihy jázd jednotlivým poslancom a hlavnému
kontrolórovi obce k nahliadnutiu a z dôvodu úplnej transparentnosti zverejní túto na
webovom sídle obce.
Celkové náklady na takto zakúpené vozidlo stanovuje obec na sumu maximálne 6.500,00 Eur
vrátane príslušenstva, zároveň obec obstará službu na lokalizáciu a monitorovanie jázd
v maximálnej výške do 20,- Eur/mesačne.
Uznesenie č. 193/2017
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje nákup osobného motorového vozidla
v maximálnej cene 6.500,00 Eur vrátane príslušenstva, za účelom výhradne plnenia výkonu
samosprávnych funkcií obce a zároveň schvaľuje zakúpenie služby na monitorovanie pohybu
vozidla a jeho lokalizáciu. Obecný úrad vypracuje smernicu na používanie tohto motorového
vozidla, zoznamu oprávnených vodičov, a zoznamu osôb s prístupom na službu
monitorovania tohto vozidla.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek – za
Uhlár Peter - za

Goliašová Mária, Mgr. – za
Koloži Ján – za

Keďže všetci poslanci hlasovali za – uznesenia č. 191, 192 a 193 boli prijaté.
K bodu 5 - Rôzne
Zrušenie Uznesenia č. 185/2017
COOP Jednota Prešov, SD, požiadala (po termíne schválenia Uznesenia č. 185/2017)
o zmenu znenia – spresnenie špecifikácie Uznesenia č. 185/2017 kvôli návrhu na vklad do
katastra, poslanci Uznesenie č. 185/2017 zrušili a nahradili ho novým uznesením.
Uznesenie č. 194/2017
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani ruší Uznesenie č. 185/2017 zo dňa 06.09.2017
a nahrádza ho uznesením číslo 195/2017.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek – za
Uhlár Peter – zdržal sa

Goliašová Mária, Mgr. – za
Koloži Ján – za

Uznesenie č. 195/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Zlatá Baňa:
Schvaľuje:
a)

zámer predaja nehnuteľnosti, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,
odčlenenú podľa GP č. 88/2016 vyhotovenú firmou GEOPLAN Prešov s. r. o., Konštantínova
3, 080 01 Prešov, IČO 36485985, zo dňa 18.07.2017, úradne overeným Okresným úradom
Prešov, katastrálny odbor, Ing. Andrejom Tarasovičom, dňa 19.09.2017, pod značkou G11618/17, uvedenú v Čl. II, ods. 3 tejto zmluvy a to:

- diel 1 o výmere 21 m 2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Zlatá
Baňa , obec Zlatá Baňa, okres Prešov, odčlenený z parcely KN-C 685, o výmere 1352
m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 397 , za sumu 8€/m2 , čo pri výmere 21
m2, predstavuje celkovú sumu 168.- € (slovom: jednostošesťdesiatosem eur).

b) spôsob kúpy uvedeného majetku sa realizuje z dôvodu osobitného zreteľa: prevod
nehnuteľností za účelom vytvorenia zásobovania potravín pri rekonštrukcií budovy
a zvýšenia komfortu nakupovania občanov obce Zlatá Baňa.
Poveruje:
Starostu obce Maroša Železníka podpísaním Kúpnej zmluvy.
Uvedené uznesenie bolo schválené poslancami Obecného zastupiteľstva Zlatá Baňa takto:
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za
Hudák Marek – za

Goliašová Mária, Mgr. – za
Koloži Ján – za

Uhlár Peter – zdržal sa

K bodu 6 – Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu, starosta poďakoval prítomným za účasť
a 38. zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Iveta Hirkalová

Overovateľ: Mgr. Mária Goliašová ..............................................

Maroš Železník
starosta obce

