
Zápisnica z 36. rokovania OZ v Zlatej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 18.6.2017 o 19.00 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 36. 

zasadnutie OZ, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a určil za 

zapisovateľa Mariána Semana. 

 Za overovateľov zápisnice určil starosta pána poslanca Goliaša. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta prečítal program 36. zasadnutia OZ . Pán poslanec Uhlár navrhol doplniť do 

programu schôdze nákup výpočtovej techniky. Nakoľko nik nemal proti predloženému 

programu námietky, schôdza začala podľa predloženého programu doplneného o ďalší bod 

„nákup výpočtovej techniky  - schválenie výdavku“. 

 

K bodu 3 - Kontrola uznesení. 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení a konštatoval, že  uznesenia č.167, 168, 169, 170, 

172, 173, 174 a 175 boli splnené, uznesenie č. 166 a 171 čiastočne splnené a pracuje sa na 

nich. 

 

K bodu 4 – Prerokovanie záverečného účtu obce Zlatá Baňa v zmysle ods 12 § 16 zákona  

č.583/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhodnotenie hospodárenia 

obce v rozpočtovom roku 2016 

 

Starosta odovzdal slovo zástupcovi. Predkladá: Peter Uhlár, predseda FK  

Dôvodová správa: 

Záverečný účet obce bol vypracovaný účtovnou organizáciou a jeho návrh v termíne na 

pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce, a webovom sídle. Obec doposiaľ 

pripomienky od občanov neobdŕžala. K návrhu záverečného účtu sa vyjadrila písomne aj 

hlavná kontrolórka, správa HK bola poslancom, starostovi i úradu zaslaná dňa 16-06-2017 

Dňa 13-06-2017 zasadala finančná komisia obce Zlatá Baňa, ktorá prejednávala návrh 

záverečného účtu obce Zlatá Baňa za účtovný rok 2017. Finančná komisia prijala uznesenie, 

ktorým Obecnému zastupiteľstvu obce Zlatá Baňa odporúča prijať záverečný účet 

s výhradami, odôvodnenie poslanci obdŕžali. 



Niektoré zistenia komisie okrem iného konštatujú, že obec je vlastníkom neverejne 

obchodovateľných cenných papierov VVS, ktoré prešli na obce od štátu počas privatizácie 

vodární. Ich menovitá hodnota vedená správcom CP – Prima bankou Slovensko a.s. je 

7.317,28 Eur, čo bolo overené so zástupcom VVS a.s. Košice. Obec vlastní /prevodom od 

štátu/ 2204 cenných papierov  v hodnote 3,32 Eur/cp. 

V návrhu záverečného účtu už po niekoľko rokov sa uvádza hodnota CP 73.159,40 Eur, čo je 

o 65.842,12 Eur viac ako je ich skutočná hodnota a tento rozdiel sa prenáša dlhšie obdobie 

v účtovníctve z roka na rok a skresľuje skutočnú hodnotu majetku obce. 

Ďalej v kolónke obstaranie dlhodobého hmotného majetku figuruje čiastka 65 515,26 ktorá 

tiež nekorešponduje s reálnou ekonomickou situáciou obce a rovnako sa dlhodobo prenáša 

v účtovných rokoch. Jedná sa o investície do hmotného majetku, účtovníctvo ich eviduje ako 

rozostavané stavby /neskolaudované/ a to hlavne obecný vodovod – neskolaudovaná časť 

tzv. Šimonka, medzičasom na odporúčanie auditu úplne odstavená, a neskolaudované tzv. 

multifunkčné ihrisko, medzičasom zrejme zanedbaním povinnosti správy majetku, 

v žalostnom stave.  

Toto sú zistenia FK a obce z dlhodobého hľadiska. 

Hospodárenie v roku roku 2016 bolo poznačené odchodom bývalého starostu k 30-04-2017 

a bývalej pracovníčky k 31-05-2017, čím nastali obci nerozpočtované náklady a došlo 

k prečerpaniu rozpočtu v tejto oblasti, čo obecné zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením 

upravilo. V období prvého kvartálu 2016 bola obec do  27-3-2017 v rozpočtovom provizóriu, 

kedy zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy exaktne určuje možnosti 

čerpania rozpočtu. Keďže došlo bez zmeny Organizačného poriadku Obecného úradu v Zlatej 

Bani k navýšeniu počtu pracovníkov, bez náležitého oznámenia tejto zákonnej povinnosti 

starostu obecnému zastupiteľstvu, došlo i k porušeniam spomínaného zákona 

o rozpočtových pravidlách a to nezákonným prečerpaním obecných finančných prostriedkov. 

Po odchode bývalého vedenia už nedošlo k tomuto javu.  

Návrh uznesenia: 176 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje záverečný účet obce Zlatá Baňa za rok 2016 

s výhradami. Výhrady OZ v zmysle zákona NRSR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú tieto: 

- porušenie ustanovení §11 ods 1 v čase rozpočtového provizória 

- porušenie ustanovení §12 ods 2 v čase od začiatku roka 2016 do 30-04-2016 

neoprávneným čerpaním prostriedkov na tarifné platy zamestnancov a s nimi 

spojené odvody do povinných fondov. 
 

Zostatok na finančných účtoch obce vo výške 128.581,26 Eur bude použitý takto: 

- 30.000,- Eur na vytvorenie rezervného fondu obce, 



-  zvyšok /98.581,26 Eur/ na kapitálové výdavky obce. 

 

        Hlasovanie: Goliaš A. – zdržal sa 
                                   Hudák M. – za 

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

 

Návrh uznesenia: č. 177 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa poveruje týmto hlavnú kontrolórku obce p. Miram 

Sorgerovú vykonaním kontroly  /mimo plánu kontrolnej činnosti/ čerpania miezd 

a mzdových prostriedkov a ich oprávnenosti  v rozpočtovom roku 2016.  

       Hlasovanie: Goliaš A. – za 
                             Hudák M. – za 

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

 

Návrh uznesenia: č. 178 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje navýšenie pracovného úväzku hlavného 

kontrolóra obce na 25% fondu riadneho pracovného času s platnosťou od 01.07.2017. 

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

 

Návrh uznesenia: č. 179 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa poveruje hlavú kontrolórku obce preveriť 

skutočnosti v stanoviskách audítora obce za rok 2015 – firmy ML Audit a stanoviska 

odvolaného hlavného kontrolóra P. Spišiaka v častiach týkajúcich sa vykonaných 

rozpočtových opatrení v účtovnom roku 2015. 

Hlasovanie: Goliaš A. – za 
                Hudák M. – za 
                Koloži J. – za 



                Puliková M. - neprítomná 
                Uhlár P. – za 

K bodu 5:  

Prijatie stanoviska obce k plánovanej pietnej spomienke na výročie vypálenia obce 

a spolupráca so zväzom protifašistických bojovníkov v Prešove. 

 

Starosta pripomenul poslancom blížiacu sa  pietnu spomienkou v mesiaci september, ktorá 

sa koná každý rok pri príležitosti vypálenia Zlatej Bane. Predostrel záujem SZPB o dotáciu od 

obce na túto akciu. Po rozprave poslancov a prítomných sa dohodli, že akcia je obecná 

a stále sa to konalo pod záštitou OcÚ. Starosta dostal za úlohu pripraviť a zabezpečiť 

pozvánky a samotnú realizáciu tejto pietnej spomienky. 

 

K bodu 6: 

Zabezpečenie technickej vybavenosti obce v oblasti výpočtovej techniky. 

Dôvodová správa:  

Nakoľko sa obec rozhodla vypovedať zmluvu o pripojení do dátového centra obci v projekte 

DEUS, poskytovateľovi vznikol nárok na vrátenie hardwarových prostriedkov pridelených 

obci. Jedná sa o 2ks notebookov, 1ks multifunkčné zariadenie, 1ks stacionárny PC sa 

príslušenstvom a 2ks software k prenosným počítačom. Z uvedenej techniky od začiatku 

projektu multifunkčné zariadenie doposiaľ použité nebolo ani jedenkrát, rovnako 1ks 

notebook a od januára 2017 obec už nepoužíva ani stacionárny počítač. Keďže projekt 

predpokladal ukladanie všetkých autonómnych dát obce na centrálnom serveri, odpojením 

od projektu vznikla obci potreba zabezpečiť úložisko dát, vrátane jeho zabezpečenia. Z tohto 

dôvodu má obec potrebu zakúpiť: 

- bezpečné úložisko dát s ochranou a tzv. mirror uložením /zrkadlové úložisko pre 
prípad poškodenia jedného z úložísk/ 

- 1 ks notebook vrátane operačného systému a základného Office softwaru 

Nakoľko došlo k poruche na obecnom dataprojektore, a zistenie servisnej organizácie je 

s výsledkom „neefektívna oprava". 

Je potrebné dokúpiť: 

1 ks notebook + software   

1 ks Qnap cloud server         

2 ks HDD na mirror                

1 ks dataprojektor                  



1 ks inštalácia sfw                 

Návrh uznesenia: č. 180 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje výdavok na zabezpečenie technického 

vybavenia obce špecifikovaného v neoddeliteľnej prílohe tohto uznesenia vo výške max.: 

2.000,00 € /slovom: dvetisíc/ vrátane DPH, pričom obec vykoná tento nákup v súlade so 

smernicou pre verejné obstarávanie. 

Príloha: 
1 ks notebook + software  

1 ks Qnap cloud server          

2 ks HDD na mirror               

1 ks dataprojektor                  

1 ks inštalácia sfw                

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

 

K bodu 7: Rôzne 

Starosta informoval poslancov o pokute od URSO , ktorá je vo výške 100,-€ 

Poslanec Hudák sa informoval o ulicu k rod. domu Richarda Marasa. Starosta vysvetlil kroky, 

ktoré v tomto podniká. 

Ďalej sa rozprava strhla aj na obecnú cestu na stavoch okolo kostola, kde poslanec Goliáš 

vysvetlil, že cesta je v dezolátnom stave a nedá sa zaplátať. Je tam nutná celková oprava. 

Okrem telesa cesty je potrebné urobiť aj priepusty a priekopu.  

Starosta vysvetlil, že je potrebné urobiť  čiastočné geometrické plány, aby sa to mohlo 

realizovať. 

 

K bodu 8 : Záver 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a 36. schôdzu ukončil. 

 

                                                     Zapísal: Marián Seman.................................................. 
 
                                                     Overovateľ: Goliaš – overil elektronicky 24-06-2017 
 
 
                                                                                                Starosta obce 
                                                                                                Maroš Železník 
 

 

 


