
Zápisnica z 35. rokovania OZ v Zlatej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 24.5.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v 

Zlatej Bani 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1 – Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných poslancov obce, ako aj ostatných prítomných, otvoril 

35. zasadnutie OZ, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a určil za 

zapisovateľa Mariána Semana. 

 Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Koložiho a  Pulíkovú. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta prečítal program 35. zasadnutia OZ . Pán poslanec Uhlár navrhol doplniť do 

programu schôdze zmenu rokovacieho programu. Potom starosta dal schváliť program.  

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu 3 - Kontrola uznesení. 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení a konštatoval, že uznesenia č. 160, 161, 164 165,  

boli splnené. 

Na uznesení č. 163 sa pracuje a boli oslovené firmy ,aby predložili cenové ponuky. 

Uznesenie č. 162 nepodpísal starosta a vrátil na prerokovanie s novým návrhom. 

  Dôvodová správa:  

 Starosta obce M. Železník využil svoje právo a nepodpísal uznesenie č. 162/2017 v zákonom 

stanovenej lehote 10 dní. 

Text nepodpísaného uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje odpredaj neupotrebiteľného majetku obce, budovy 

tzv. bývalej čajovne a priľahlého pozemku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Zlatá Baňa, 

uvedených na LV 397, na parcelách C 950/1 a C 951/1 v KÚ Zlatá Baňa za dodržania podmienok 

uvedených v zákone č. 138/1991 v znení neskorších predpisov – zákon o majetku obcí, bližšie 

špecifikovaných v § 9a ods. 1, písmeno a, ods. 2 a ods. 3, a § 281 až 288 Obchodného zákonníka, tzv. 

verejnou obchodnou súťažou. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotí na svojom riadnom zasadaní, po 

uplynutí zákonom stanovených lehôt, doručené  cenové ponuky, z ktorých vyberie najvyššiu cenovú 

ponuku, na základe ktorej obec uskutoční prevod tohto majetku vybranému záujemcovi. 

Odôvodnenie: 



 Z dôvodu, že OZ na môj návrh, ako predkladateľa, opomenulo stanoviť minimálnu cenu za 

túto nehnuteľnosť, nepodpísal som toto uznesenie, aby nedošlo k odpredaju za veľmi nízku hodnotu, 

k čomu by mohlo dôjsť. Navrhujem teda prijať nové uznesenie, ktorým stanovíme minimálnu cenu za 

tento majetok a to vo výške 5.000,- Eur 

K tomuto uzneseniu sa rozprúdila diskusia poslancov z čoho vzniklo nové uznesenie. 

 

Uznesenie č. 166/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje odpredaj neupotrebiteľného majetku obce, 

budovy tzv. bývalej čajovne a priľahlého pozemku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Zlatá 

Baňa, uvedených na LV 397, na parcelách C 950/1 a C 951/1 v KÚ Zlatá Baňa za dodržania 

podmienok uvedených v zákone č. 138/1991 v znení neskorších predpisov – zákon o majetku obcí, 

bližšie špecifikovaných v § 9a ods. 1, písmeno a, ods. 2 a ods. 3, a § 281 až 288 Obchodného 

zákonníka, tzv. verejnou obchodnou súťažou, za minimálnu cenu vo výške 5.000,- Eur. Obecné 

zastupiteľstvo vyhodnotí na svojom riadnom zasadaní, po uplynutí zákonom stanovených lehôt, 

doručené  cenové ponuky, z ktorých vyberie najvyššiu cenovú ponuku, na základe ktorej obec 

uskutoční prevod tohto majetku vybranému záujemcovi. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – proti 
                       Koloži J. – proti 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu 4 - Správa HK z kontrolnej činnosti 

Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, aby predniesla správu. 

Dôvodová správa: 

Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu výsledky z vykonaných kontrôl: 

- správu z náhodnej finančnej kontroly pokladničnej hotovosti 

Správa konštatuje,  že skutočný stav súhlasí s účtovným stavom. Denný limit 600€ neprekročený.  

Uznesenie č.167/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani sa oboznámilo s výsledkami náhodnej finančnej kontroly 

pokladničnej hotovosti, vykonanej hlavnou kontrolórkou obce Zlatá Baňa a k jej výsledkom nemá 

žiadne  výhrady. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 



 

Ďalej HK predložila: 

- správu o výsledkoch kontroly dodržiavania zákonov a všeobecných právnych predpisov na úseku 
tvorby a použitia sociálneho fondu s  týmito zisteniami:  
Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 
- Obec Zlatá Baňa nemá uzatvorenú Kolektívnu zmluvu, preto sa pri tvorbe Sociálneho fondu 
vychádza z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pri výkone práce vo verejnom záujme 
- obec Zlatá Baňa nemá prijaté Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
- kontrolou tvorby sociálneho fondu bolo zistené, že na osobitný účet sociálneho fondu sa 
v roku 2016 tvoril z povinného prídelu vo výške 1% z HM zamestnancov 
obce a z ďalšieho prídelu vo výške 0,05 % z HM zamestnancov obce /administratívna 
pracovníčka, hlavný kontrolór obce, od 01.01. 2016 tvorí SF aj starosta obce/ 
- pri kontrole čerpania sociálneho fondu bolo zistené, že obec poskytla príspevok 
zamestnancom v januári 2016 vo výške 126,40€, odvtedy sociálny fond čerpaný nebol 
Počiatočný stav k 01.01.2016: 223,54 € 
Konečný stav k 28.4.2017: 462,17 € 
Odporúčam vyhotovenie Zásad pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných 
prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce, ktoré budú upravovať tvorbu, 
použitie a podmienky čerpania prostriedkov sociálneho fondu. 
V Zlatej Bani dňa 22.05.2017 
Spracoval/a: Miriam Sorgerová, HK obce 

Starosta obce Maroš Železník medzičasom Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu obce Zlatá 

Baňa vypracované HK – M. Sorgerovou dňa 23-05-2017 vydal, k nahliadnutiu sú v administratíve Ocú. 

Uznesenie č. 168/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani sa oboznámilo s výsledkami správy kontroly dodržiavania 
zákonov a všeobecných právnych predpisov na úseku tvorby a použitia sociálneho fondu, 
vykonanej hlavnou kontrolórkou obce Zlatá Baňa a so skutočnosťou, že starosta obce dňa 23-05-
2017, nové zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu vydal, k výsledkom vykonanej kontroly 
nemá žiadne  výhrady. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu 5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – Farský úrad Kokošovce, OZ Permoník:  
 

Predkladá M. Železník, starosta obce 

Prílohy k   žiadosti RKFU: žiadosť, doklad o pridelení IČO, projektová dokumentácia, rozpočet 

Prílohy k žiadosti OZ Permoník, žiadosť OZ Permoník, list obce Výzva na doplnenie žiadosti, žiadosť 

Denného stacionára 

Dôvodová správa: 



Obci Zlatá Baňa boli doručené žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Zlatá Baňa 

1. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach /ďalej RKFU/  zo 

dňa 27-04-2017 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na spolufinancovanie rekonštrukcie 

Domu smútku a Domu nádeje v Zlatej Bani vo výške 8.500,- Eur 

2. Žiadosť OZ Permoník o poskytnutie dotácie z rozpočtu pri príležitosti Dňa matiek, vo výške 

200,- Eur 

Obe žiadosti boli poslancom predložené v predstihu. 

Ad.1: Žiadosť RKFU  a jej prílohy boli  predložené v súlade s platným VZN obce o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Zlatá Baňa, bol doložený aj rozpočet a projektová dokumentácia. 

HK M. Sorgerová konštatovala, že žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu sv. Jána 

Krstiteľa v Kokošovciach /ďalej RKFU/  zo dňa 27-04-2017 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na spolufinancovanie rekonštrukcie Domu smútku a Domu nádeje v Zlatej Bani je 

v súlade s platným VZN obce. 

Uznesenie č. 169/2017 

OZ schvaľuje v zmysle platného VZN poskytnutie dotácie vo výške 8 500,- Eur pre žiadateľa RKFU 

Kokošovce, za účelom uvedeným  v žiadosti. Postup poskytnutia dotácie po jej odsúhlasení upravuje 

VZN o jej poskytnutí. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

AD.2: Žiadateľ OZ Permoník predložil žiadosť o poskytnutie dotácie dňa 11-5-2017, poslanci OZ ju 

dostali v materiáloch k dnešnému konaniu OZ. Nakoľko zo žiadosti nebolo jasné, kto je žiadateľom 

a spresnenie účelu dotácie, vyzvala obec dňa 12-5-2017 listom žiadateľa OZ Permoník o doplnenie 

žiadosti v zmysle platného VZN. Výzva na doplnenie bola rovnako poslancom zaslaná. Obec od OZ 

Permoník nedostala žiadnu odpoveď na tento list, ale iný žiadateľ uvedený ako „Denný stacionár, 

Zlatá Baňa 70, 082 52“ zaslal 17-5-2017 list s predmetom „Doplnenie na základe odpovede o Ocú zo 

dňa 15-05-2017“. K obom žiadostiam však chýbajú náležitosti uvedené v znení platného VZN, na 

ktoré bol pôvodný žiadateľ OZ Permoník upozornený. Keďže nie sú splnené podmienky na 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, odporúčam si vypočuť názor HK: 

Čo sa týka žiadostí OZ Permoník o poskytnutie dotácie z rozpočtu pri príležitosti Dňa matiek, tá 

nespĺňala náležitosti VZN obce  ani po doplnení. Preto nie je možné poskytnúť dotáciu. Samozrejme, 

ak budú splnené všetky náležitosti je možné opätovne požiadať obec o dotáciu. 

Pán poslanec Goliáš sa pýtal v tejto súvislosti , ako je to s dotáciou pre športové akcie. Bolo mu 

vysvetlené podľa akých pravidiel je to možné žiadať. 

Uznesenie č. 170/2017: 



Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa konštatuje, že žiadateľ o poskytnutie dotácie OZ Permoník 

resp. Denný stacionár Zlatá Baňa nesplnil podmienky poskytnutia dotácie. Odporúča všetkým 

budúcim žiadateľom striktne dodržiavať náležitosti pre žiadateľov uvedené v platnom VZN č.01/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zlatá Baňa. Týmto nie je dotknuté právo neúspešného 

žiadateľa požadovať ďalšiu dotáciu za podmienky splnenia podmienok na jej poskytnutie v súlade 

s platným znením VZN. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu 6.: Žiadosť OZ Žijeme skautingom o prenájom priestorov  
 

/predkladá starosta obce, M. Železník/ 

Príloha: Žiadosť OZ žijeme skautingom 

Dôvodová správa: 

Dňa 11-05-2017 doručil na tunajší Ocú žiadosť s prílohami o prenájom budovy bývaleho 

Geologického prieskumu žiadateľ Žijeme skautingom o.z.        

Otvorenie rozpravy: predkladateľ pán Sorger vysvetlil podrobne poslancom svoj zámer s budovou 

Geologického prieskumu a snažil sa zodpovedať na všetky otázky poslancov, ktoré boli naňho 

kladené. Vysvetlil, že sa to týka aj našich detí z obce. Z tejto rozpravy vzišiel návrh uznesenia: 

Uznesenie č.171/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje prenájom budovy bývalého Geologického 

prieskumu pre OZ Žijeme skautingom OZ za podmienky, ze obec uzatvorí so žiadateľom nájomnú 

zmluvu na dobu minimálne 5 rokov. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu 7.: Medzinárodný deň detí a Juniáles  

/predkladá M. Železník  starosta/ 

Starosta oboznámil poslancov o stave a pripravenosti dňa detí a juniáles. K tomuto bodu sa postupne 

pripojili v rozprave aj všetci poslanci a prijali uznesenie. 

Uznesenie č.172/2017 



 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výdavok 500,-€ na akciu Medzinárodný deň detí a Juniáles 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu č.8: Schválenie výdavku na nákup palivového dreva 

/predkladá M. Železník , starosta obce/ 

Dôvodová správa: starosta požiadal poslancov o schválenie financií na  zakúpenie palivového dreva 

na obecný úrad. 

Uznesenie č.173/2017 

 OZ v ZB týmto schvaľuje výdavok na zakúpenie palivového dreva vo výške 700,- 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

K bodu č.9: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku OZ 

/ predkladá P.Uhlár, zástupca starostu obce/ 

Príloha: návrh na zmenu rokovacieho poriadku obce ZB 

Dôvodová správa: 

Dňa 1. februára  2015 prijalo OZ v ZB Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 17. marca 2017. Nakoľko dňa 8. marca 2017 OZ schválilo nový štatút Obce 

Zlatá Baňa došlo k rozporu ustanovení RP a štatútu. V záujme zosúladenia znení oboch dokumentov 

a v záujme zjednodušenia overovania zápisnice navrhujem prijať uznesenie, ktorým sa mení a dopĺňa 

rokovací poriadok OZ. O navrhnutých zmenách navrhujem hlasovanie ako o celku, jedným 

uznesením. Pán Uhlár podrobne vysvetlil všetky zmeny ,ktoré je potrebné urobiť v rokovacom 

poriadku. Na to poslanci prijali uznesenie 

    Uznesenie č.  174/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani 

v znení predložených zmien  tomto zasadnutí. Text zmeneného rokovacieho poriadku obce je 

neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia. Obec Zlatá Baňa zverejní znenie RP na úradnej tabuli, 

v priestoroch Ocú a na webovom sídle obce v nasledujúci deň po jeho účinnosti. 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 



                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 10  Rôzne 

Starosta požiadal o nákup pivných súprav . Zastupiteľstvo k tomuto prijalo uznesenie 

Uznesenie č.  175/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup 10ks pivných súprav 

Hlasovanie:  Goliáš A. – za 
                       Hudák M. – za 
                       Koloži J. – za 
                       Puliková M. - za 
                       Uhlár P. – za 

 

Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke na vodomery, chlorátor , výmenu rúr 

a šupátka  vo vodojeme , ktorý je nefunkčný. 

Ďalej poslancov oboznámil s pozvánkou na festival , ktorý sa bude konať na Solivare. 

Z URSO nám prišlo začatie správneho konania voči obci za neskoré dodanie tlačiva v roku 

2016, kedy som ešte nebol vo funkcii starostu. Hneď som telefonicky aj písomne reagoval, 

nakoľko nám hrozí pokuta od 100 do 1000,-€. 

Ďalej oboznámil, že sa predĺži zmluva s požiarnikmi. 

Poslanec Hudák sa informoval ohľadom miestnej komunikácií na hornom konci. Starosta mu 

vysvetlil ,aké kroky v tomto podnikol. 

Poslanec Goliáš sa pýtal na stav Klubu mladých. Starosta ozrejmil čo ešte treba dokončiť. 

Poslanec Hudák vyzval starostu, aby v krátkej dobe pripravil a zvolal verejné zhromaždenie. 

Poslanec Uhlár pripraví záverečný účet na schôdzu 18.06.2017. 

 

  

K bodu 11 – Záver 

 Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a 35. schôdzu ukončil. 

 

 

                                                                

 

 
  Zapísal: Marián Seman  



Overovatelia: 
 Koloži Ján           
 Pulíková Mária – overila elektronicky  01.06.2017 
 
 
 
 
                                                                                                                        Starosta obce 
                                                                                                                        Maroš Železník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


