
 Zápisnica z 37. zasadnutia OZ v Zlatej Bani, 
ktoré sa konalo dňa 06.09.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v 

Zlatej Bani 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola  uznesení 
4. Správa HK o výsledkoch kontrolnej činnosti  
5. Návrh VZN o určení výšky úhrad za služby poskytované obcou Zlatá Baňa 
6. Príspevok rodičom pre deti v predškolskom veku 
7. Žiadosť COOP Jednota Prešov 
8. Schválenie výdavkov v kompetencii obecného zastupiteľstva 
9. Žiadosť DOXX Bet o prolongáciu zmluvy  
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 

K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce privítal prítomných poslancov obce ako aj ostatných prítomných, 

otvoril 37. zasadnutie OZ, konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a za  
zapisovateľa určil Ivetu Hirkalovú. 
Za overovateľa zápisnice určil starosta pána poslanca Jána Koložiho. 
           
 
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Nakoľko každý z poslancov obdŕžal program dnešného zasadnutia OZ na pozvánke, 

starosta obce  vyzval prítomných na doplnenie alebo zmeny programu. Keďže nikto 
z prítomných žiadnu zmenu ani doplnenie nenavrhol,  starosta dal hlasovať za predložený 
program schôdze: 
 
Hlasovanie: Goliaš Andrej  – za                  
                      Hudák Marek   - do schválenia uznesenia neprítomný                
          Koloži Ján - za  
                      Puliková Mária - za 
                      Uhlár P. – za 
 
 
K bodu 3 - Kontrola  uznesení 

 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení a konštatoval, že uznesenia z posledného 

zasadnutia OZ boli splnené.  
 
 

 
 



K bodu 4 -  Správa HK o výsledkoch kontrolnej činnosti  
 

Miriam Sorgerová – hlavná kontrolórka obce predložila prítomným 3 správy 
z kontroly na mieste – z následnej finančnej kontroly, ako aj Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra od 09/2017 – 02/2018. 

K uvedenému bodu poslanci prijali nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 181/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani sa oboznámilo s výsledkami KČ HK pani 
 M. Sorgerovej a nemá k nemu výhrady. 
 
Hlasovanie:      Goliaš Andrej     – za 

Hudák Marek     – do schválenia uznesenia neprítomný                                                         
Koloži Ján     – za                     
 Puliková Mária - za                         

                        Uhlár Peter        – za                  
 
 
Uznesenie č. 182/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje plán KČ HK na obdobie 6 mesiacov, t.j. 
od 09/2017 do 02/2018 vrátane. 
  
Hlasovanie:      Goliaš Andrej     – za 
                           Hudák Marek     – do schválenia uznesenia neprítomný                                                         

Koloži Ján      – za                     
 Puliková Mária  - za                         

                        Uhlár Peter        – za                  
 
 
 
K bodu 5 – Návrh VZN o určení výšky úhrad za služby poskytované obcou Zlatá Baňa 
 

Slova sa ujal zástupca starostu – Peter Uhlár, ktorí prítomným vysvetlil, prečo bol 
pripravený nový návrh VZN.  Starosta obce ešte do cenníka služieb zverejneného  na 
pripomienkovanie doplnil ďalšie 3 položky, a to cenu za zapožičanie miešačky, za zapožičanie 
vibračnej dosky a za prenájom miestnosti v Klube mladých. 
Návrh VZN bol spolu s cenníkom služieb zverejnený na pripomienkovanie dňa 14.08.2017 
v súlade so zákonom. 
 Nakoľko do rokovania OZ dňa 06.09.2017 obec nedostala zákonom predpísané 
pripomienky, starosta obce Maroš Železník navrhol prijať uznesenie v tomto znení: 
 
Uznesenie č. 183/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje návrh VZN o určení výšky úhrad za 
služby poskytované obcou Zlatá Baňa a zároveň schvaľuje sadzobník výšky úhrad, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie:      Goliaš Andrej     – za 

Hudák Marek     – zdržal sa                                                         
Koloži Ján     – za                     



 Puliková Mária - za                         
                        Uhlár Peter        – za                  
 
 
K bodu 6  -  Príspevok rodičom pre deti v predškolskom veku 
 

Po prejednaní 6. Bodu  poslanci prijali Uznesenie č. 184/2017 v nasledovnom znení: 
 
Uznesenie č. 184/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo Zlatej Bane schvaľuje vyplatenie príspevku rodičom detí 
s trvalým bydliskom v Zlatej Bani, vždy po ukončení školského roku, ktoré splnili tieto 
podmienky: 

- dieťa v školskom roku trvalo býva v obci Zlatá Baňa 
- dieťa navštevovalo v školskom roku predškolské zariadenie, o čom rodič obci doručí 

potvrdenie vydané navštevovaným predškolským zariadením, v ktorom predškolské 
zariadenie uvedie počet navštevovaných mesiacov jednotlivého školského roka 

vo výške 25,- Eur /slovom: dvadsať päť eur/ za každý kalendárny mesiac návštevy 
predškolského zariadenia  za prvé dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené vyššie a za každé 
ďalšie dieťa spĺňajúce tieto podmienky 12,50 Eur. 

 
Výplata prebehne na základe písomnej žiadosti rodiča dieťaťa, tlačivo so vzorom 

žiadosti je dostupné v kancelárii obecného úradu a na stiahnutie aj na webovej stránke obce 
Zlatá Baňa, ku ktorej oprávnený rodič doloží: 

- náležitosti uvedené v podmienkach na splnenie výplaty príspevku  
-  doloží účet v peňažnom ústave, na ktorý žiada poukázať výplatu príspevku. 

 Žiadosť podáva rodič písomne, resp. e-mailom do podateľne Obecného úradu obce 
Zlatá Baňa 71, 082 52 Zlatá Baňa, v prípade elektronickej žiadosti na adresu 
podatelna@zlatabana.sk, tak, aby boli do podateľne obecného úradu doručené najneskôr do 
21. júla v kalendárnom roku. Žiadosti doručené po tomto dátume budú automaticky 
vybavené ako zamietnuté. Oprávnenosť žiadosti preskúma obecný úrad prostredníctvom 
administratívneho pracovníka, o čom administratívny pracovník vykoná písomný záznam na  
originál žiadosti a súhlas k žiadosti vydáva starosta obce, zapísaním súhlasného stanoviska na 
text žiadosti a podpisom. 

Výplatným obdobím na základe preukázaných náležitosti je mesiac august 
príslušného kalendárneho roka, za predošlý školský rok. Platba prebehne bezhotovostným 
prevodom, na účet v peňažnom ústave, uvedený v žiadosti o výplatu príspevku, 
v odôvodnených prípadoch môže byť vyplatená v hotovosti do rúk žiadateľa. 
 

Výnimkou z tohto uznesenia je výplata príspevku za školský rok 2016/2017 za 
splnenia podmienok, že žiadateľ doložil za školský rok 2016/2017 potvrdenie predškolského 
zariadenia o návšteve dieťaťa, že každé dieťa v predškolskom veku  v čase školského roku 
trvale bývalo v obci Zlatá Baňa a že žiadosť bola podaná do 21.septembra 2017.  Výplatné 
obdobie v tomto období je mesiac október 2017 vo výške 25,- Eur za každé dieťa spĺňajúce 
podmienky.  
 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  
 
 

mailto:podatelna@zlatabana.sk


 
K bodu 7 –  Žiadosť COOP Jednota Prešov 

 
COOP Jednota Prešov, SD, sa na OcÚ v Zlatej Bani obrátilo so žiadosťou o súhlas 

s rekonštrukciou NS v Zlatej Bani. Poslancom boli do zastupiteľstva predložené všetky 
doručené materiály s technickým popisom drobnej stavby ako aj dostupná projektová 
dokumentácia. Po preštudovaní všetkých materiálov sa poslanci zhodli na nasledovnom 
uznesení: 
 
Uznesenie č. 185/2017 
 

OZ v ZB schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vytýčenej geometrickým plánom na 
základe žiadosti COOP Jednota Prešov za ponúknutú cenu 8,- Eur/m2. Všetky ostatné 
náklady súvisiace s prevodom majetku obce na COOP Jednota znáša kupujúca strana.  

 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  
 
 
 
K bodu 8 – Schválenie výdavkov v kompetencii obecného zastupiteľstva 
 

Zástupca starostu, pán Peter Uhlár informoval prítomných poslancov o súčasnej 
finančnej situácii obce, ktorú poslancom predložil starosta. 

Finančné náklady na opravu ihriska v obci (materiál, farba, riedidlo, štetce, 2 ks 
basketbalový kôš a 2 ks zelené siete) nás vyšli cca 725,00 €, ešte očakávame faktúru za 
opravu oplotenia. 

Od pána Ing. Riskalčíka, ktorého rodičia tu kedysi bývali, obec dostala finančný dar vo 
výške 100,00 €, ktorý obec použila na obnovu ihriska v obci. Ing. Riskalčíkovi bude za 
sponzorský dar zaslaný ďakovný list, v ktorom mu bude oznámené, na čo boli poskytnuté 
finančné prostriedky použité. 
 

Za opravu a čistenie krojov OcÚ zaplatil cca 200,00 €, farba na maľovanie lavičiek 
v parku nás stála 26,00 €, IPL krytina  na altánok stála cca 288,00 €, pričom na bežnom účte 
obce je približne toľko finančných prostriedkov, ako bolo v čase nástupu starostu do funkcie. 

Na základe vyššie uvedeného poslanci OZ v Zlatej Bani pristúpili k schváleniu 
výdavkov v kompetencii OZ takto: 
 
Uznesenie č. 186/2017 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje výdavky v kompetencii OZ takto: 
 

- úprava športoviska 1.500,- Eur 
- na nákup vibračnej dosky  325,- Eur 
- na nákup ozvučovacej techniky 500,- Eur 

 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  
 



K bodu 9  – Žiadosť DOXX Bet o prolongáciu zmluvy  
 

Na OcÚ v Zlatej Bani bola doručená písomná žiadosť od spoločnosti DOXXbet o: 
Opätovné vydanie Súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie 
na prevádzke z dôvodu obnovenia platnosti individuálnej licencie. 

 
K uvedenej žiadosti bolo poslancami prijaté a schválené  
 

Uznesenie č. 187/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani vydáva súhlasné stanovisko na umiestnenie 
stávkovej hry/kancelárie na prevádzke Zlatá Baňa 132 Pohostinstvo pre spoločnosť DOXXbet, 
s.r.o. Kálov 356, Žilina 010 01 na dobu neurčitú, a zároveň potvrdzuje, že obec nemá vydané 
VZN obce, ktoré by zakazovalo na území obce Zlatá Baňa prevádzkovať stávkové hry 
prostredníctvom stávkových terminálov. 

 
 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  
         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  

                       Koloži Ján  – za                  
 
 
 
K bodu 10 –  Rôzne 
 
 Informácia o výročnej správe obce a o správe z auditu účtovnej závierky  za rok 

2016 

  Všetkým poslancom bola vopred zaslaná Výročná správa  obce Zlatá Baňa za rok 2016 
a správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016 na oboznámenie sa s ich obsahom. 
 
Uznesenie č. 188/2017 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani sa oboznámilo s výročnou správou obce za rok 
2016 a s auditom účtovnej uzávierky a nemá k nemu  výhrady. 

 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  
 
 
 
 Vyhodnotenie cenových ponúk na odkúpenie budovy tzv. Čajovne  

Z aktu vyhodnotenia cenových ponúk na odkúpenie budovy tzv. čajovne bola 
napísaná zápisnica. K uvedenému bodu boli poslancami OZ prijaté a schválené nasledovné 2 
uznesenia. 
 
Uznesenie č. 189/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schválilo hodnotiacu komisiu pre vyhodnotenie 
ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku v tomto zložení: 



 
- predseda komisie: poslanec obecného zastupiteľstva: Peter Uhlár 
- člen: poslanec obecného zastupiteľstva: Andrej Goliaš 
- člen: poslanec obecného zastupiteľstva: Marek Hudák 
- člen: poslanec obecného zastupiteľstva: Ján Koloži 
- člen: poslanec obecného zastupiteľstva: Mária Pulíková 
 
- zapisovateľ: Iveta Hirkalová 
 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  

 
 
 
 

 
 
Uznesenie č. 190/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa na základe vyhlásenej VOS na odpredaj 
nehnuteľnosti v majetku obce v zmysle uznesenia č.166/2017 zo dňa 24. mája 2017 a na 
základe výsledkov tejto VOS rozhodlo o odpredaji predmetnej nehnuteľnosti – budova 
bývalej čajovne – LV 397, na parcelách C 950/1 a C 951/1 v k.ú. Zlatá Baňa, víťazovi Verejnej 
obchodnej súťaže vyhlásenej obcou Zlatá Baňa dňa  
30. júna 2017 v prospech:  
 

František Čverha, 082 13 Tulčík 331, 
 
s najvyššou ponúknutou cenou a za splnenia podmienok vo vyhlásenej VOS. 
 

Poveruje Obec Zlatá Baňa k vykonaniu úkonov súvisiacich s prevodom vlastníckych 
práv v prospech víťaza VOS za splnenia ostatných podmienok vo vyhlásenej VOS. 
 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej  – za                 Puliková  Mária – za  

         Hudák Marek     - za                Uhlár Peter         – za                  
                       Koloži Ján  – za                  
 
 
 
 Vedenie  kroniky obce 

V zmysle schváleného Štatútu obce Zlatá Baňa § 38 bod 4) Maroš Železník – starosta 
obce menoval za obecnú kronikárku pani Sarneckú Máriu. 
 

 
K bodu 11  – Záver 
 

Keďže boli vyčerpané všetky body programu, starosta poďakoval prítomným za účasť 
a 37. zasadnutie OZ ukončil. 



Zapísala: Iveta Hirkalová   

 
 
 

Overovateľ: Ján Koloži   overil 21.9.2017              

            

 
 

        Maroš Železník 
 starosta obce 

        podpísal 15.9.2017 
 


