Zápisnica zo 42. zasadnutia OZ v Zlatej Bani,
konaného dňa 23.07.2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani
Prítomní: starosta obce, Maroš Železník
poslanci OZ: Bc. Mária Goliašová
Andrej Goliaš
Marek Hudák
Uhlár Peter
Hlavný kontrolór obce: Sorgerová Miriam
Neprítomní: Ján Koloži, poslanec OZ, ospravedlnený z neúčasti
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Schválenie zverejneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení.
Príprava komunálnych volieb 2018, určenie volebných obvodov, určenie počtu
poslancov OZ na volebné obdobie 2018-2022, určenie úväzku starostu na volebné
obdobie 2018-2022
5. Schválenie prác na rekonštrukciu nádvoria pred obecným úradom.
6. Zmena zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ v Zlatej Bani
7. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce otvoril 42. zasadnutie OZ konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Za zapisovateľa určil poslanca Petra Uhlára. Za overovateľa zápisnice
starosta určil poslankyňu Bc. Máriu Goliašovú.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta informoval, že každý z poslancov obdržal program dnešného zasadnutia OZ.
Vzhľadom na skutočnosť, že k navrhnutým bodom rokovania neboli žiadne pripomienky
ani pozmeňovacie návrhy, dal starosta hlasovať o zverejnenom programe dnešného
zasadania OZ.
Uznesenie č. 226/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený program rokovania 42.
zasadnutia OZ
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – 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.
K bodu 4 - Príprava komunálnych volieb 2018, určenie volebných obvodov, určenie počtu
poslancov OZ na volebné obdobie 2018-2022, určenie úväzku starostu na volebné obdobie
2018-2022
Nakoľko predseda NRSR vyhlásil termín komunálnych volieb na deň 10. novembra
2018 majú mestské a obecné zastupiteľstvá slovenských obcí a miest zákonnú povinnosť
najneskôr 90 dní pred konaním volieb určiť:
- rozsah výkonu funkcie starostu,

- počet volebných obvodov
- určiť počet poslancov
Poslancom OZ boli včas doručené:
- Rozhodnutie predsedu NRSR o konaní volieb
- Informáciu pre voliča
Tieto informácie predniesol zastupiteľstvu starosta obce, potom otvoril k tomuto bodu
diskusiu. V diskusii vystúpil s príspevkom poslanec Uhlár, zástupca starostu, ktorý uviedol, že
novelizovaný zákon o obecnom zriadení ako i jeho predošlé verzie stanovujú počet
poslancov v obciach s počtom obyvateľov obce od 41 do 500 v počte 3 až 5 poslancov, a že
zákonná možnosť je znížiť počet poslancov na 3 alebo 4. No aj s ohľadom na fungovanie
poslaneckého zboru v tomto období navrhuje nemeniť počet poslancov z 5 na 4, alebo 3.
V diskusii neodznelo viacej návrhov a preto starosta dal hlasovať o navrhnutom uznesení:
Uznesenie č. 227/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani určuje pre volebné obdobie 2018 až 2022:
1. Rozsah výkonu funkcie starostu:
V súlade s § 11 ods. 4písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu Obce Zlatá Baňa vo volebnom období
r. 2018-2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu;
2. Určenie volebných obvodov
Volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie r. 2018-2022, a to 1 volebný obvod, v súlade s § 166 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonom v znení neskorších predpisov
3. Určenie počtu poslancov
Počet poslancov Obce Zlatá Baňa vo volebnom období r. 2018-2022 v počte 5, v
súlade s § 11 ods.3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – ZA
K bodu 5 - Schválenie prác na rekonštrukciu nádvoria pred obecným úradom
Starosta obce uviedol, že nakoľko stav nádvoria v súčasnej podobe resp. stav
schodiska a príjazdového chodníka je v havarijnom stave, rovnako ako aj stav oplotenia
okolo budovy Ocú, je nutné, buď vykonať na týchto poškodených úsekoch opravy, čo
predstavuje neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného
stavu, alebo zahájiť a do jesene ukončiť práce na obnove a skrášlení nádvoria úradu v zmysle
vyhotovenej projektovej dokumentácie.
Potom otvoril rozpravu k uvedenému, kde odzneli súhlasné stanoviská poslancov, k takto
navrhnutému riešeniu situácie.
Bolo navrhnuté uznesenie v znení:
Uznesenie č. 228/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje začatie prác na obnove nádvoria
pred budovou obecného úradu v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a
dokumentom výkaz-výmer vypracovaným k tejto projektovej dokumentácii. Poveruje Ocú
vykonaním verejného obstarávania na zhotoviteľa diela v súlade so znením aktuálne
platných zákonov a smernice o verejnom obstarávaní.
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – ZA
K bodu 6 - Zmena zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Zlatá Baňa,
zosúladenie s novelou zákona o obecnom zriadení
Starosta obce odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, poslancovi a zástupcovi starostu P.

Uhlárovi. Ten v nadväznosti na prejednanie tejto problematiky už na 41. zasadaní OZ pripravil
a predložil návrh na úpravu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií tak, aby sa predišlo
konfliktu s aktuálne platným znením zákona o obecnom zriadení. Poslancom i úradu bol návrh
doručený včas na preštudovanie aj s odôvodnením. Predkladateľ ešte navrhol poslednú zmenu
v čl. 2 Poslanecká odmena, odsek 4 prvá veta, kde za text „na návrh starostu“ navrhol doplniť
text „alebo OZ“. K navrhnutému neboli žiadne pripomienky a tak na návrh predkladateľa dal
starosta hlasovať o uznesení:
Uznesenie č. 229/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Zlatá Baňa“ v priloženom znení. Zároveň ruší
/skrátene/ zásady odmeňovania prijaté uznesením č. 126/2016 zo dňa 30.11.2016.
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – ZA
K bodu 7 – Záver
V závere odznel aj vopred pripravený návrh na doplnenie cenníka uznesením
o poplatkoch za používanie obecnej techniky /vzhľadom na rozšírenie nakúpenej obecnej
techniky/ takto:
Uznesenie č. 230/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje doplnenie sadzobníka pre FO takto:
Cena za prenájom prívesného vozíka:
10,- Eur/deň
Cena za prenájom elektrocentrály:
15,- Eur/deň
Cena za prenájom kalového čerpadla
15,- Eur/deň
Cena za prenájom ozvučovacej techniky IBIZA 15,- Eur/deň
Cena za prenájom aktívneho reproduktoru
5,- Eur/deň
Cena za prenájom vysokotlakového čističa
10,- Eur/deň
Uvedenú obecnú techniku nie je možné prenajímať právnickým osobám.
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – ZA
Na návrh starostu a súhlas OZ odznel ešte príspevok starostu k blížiacej sa pietnej
spomienke na výročie vypálenia obce, ktoré je tradične spojené aj s vystúpeniami folklórnych
súborov a za účasti okresnej organizácie protifašistických bojovníkov. Starosta vyčíslil náklady na
konanie podobnej akcie v roku 2017, kde obec mala náklady vo výške 504,- Eur a mala aj
dostatok sponzorských darov. Vzhľadom na to, že akcia sa bude konať v polovici mesiaca
septembra 2018 nie je ešte výška prípadných sponzorských darov jasná a preto navrhuje schváliť
na tento účel výdavok vo výške 1.000,- Eur, ktorý je v kompetencii OZ. Po krátkej rozprave bolo
navrhnuté uznesenie:
Uznesenie č. 231/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje výdavok vo výške do 1.000,- Eur na konanie
akcie pietna spomienka na vypálenie Obce Zlatá Baňa, ktoré sa bude konať dňa 16.9.2018o
13.00 hod.
Hlasovanie: Bc. Goliašová Mária – ZA, Goliaš Andrej – ZA, Hudák Marek - ZA, Uhlár Peter – ZA
Starosta obce ukončil rokovanie 42. OZ.
Zapísal: Peter Uhlár, dňa 28.07.2018
Overila: Bc. Goliašová Mária, dňa: 29.07.2018
Maroš Železník
starosta obce

