Zápisnica z 41. zasadnutia OZ v Zlatej Bani,
Konaného dňa 13.06.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani
Prítomní: starosta obce, Maroš Železník
poslanci OZ: Goliaš Andrej
Koloži Ján
Uhlár Peter
Hlavný kontrolór obce: Sorgerová Miriam
Neprítomní: Goliašová Mária, poslanec OZ, ospravedlnená z neúčasti
Hudák Marek, poslanec OZ, ospravedlnený z neúčasti
Prítomný z radov občanov obce: Lukáš Hudák
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2. Schválenie zverejneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola uznesení.
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Informácia o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nadbytočného
majetku obce – tzv. Čajovne
6. Zmena zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Zlatá Baňa, zosúladenie
s novelou zákona o obecnom zriadení
7. Projektová dokumentácia na revitalizáciu nádvoria pred OÚ v Zlatej Bani
8. Výdavky na MDD
9. Žiadosť o dotáciu rímskokatolická farnosť Kokošovce
10. Prevod majetku v správe SPF na Obec Zlatá Baňa – časť obce – Stavy
11. Komunitný plán sociálnych služieb
12. Rôzne, schválenie výdavku na zakúpenie obecnej techniky
13. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ a otvoril 41. zasadnutie OZ.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za zapisovateľa určil poslanca
Petra Uhlára.
Za overovateľa zápisnice starosta určil poslanca Andreja Goliaša.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta informoval, že každý z poslancov obdŕžal program dnešného zasadnutia OZ,
vyzval prítomných hlasovať za zverejnený program schôdze.
Uznesenie č. 216/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený program rokovania 41.
zasadnutia OZ
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – 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 - Záverečný účet obce za rok 2017
Poslancom OZ bol doručená e-mailovou poštou dokument s názvom „Záverečný účet
obce za rok 2017“, rovnako bol tento zverejnený v súlade so znením §9 ods. 2 zákona NRSR

č. 369/1990 o obecnom zriadení s účinnosťou od 01.04.2018. Zároveň starosta obce
skonštatoval, že k zverejnenému záverečnému účtu Obecný úrad v Zlatej Bani nezaznamenal
žiadne podané pripomienky. V ďalšom bolo hlavnou kontrolórkou obce predložené stanovisko
k zneniu záverečného účtu, v ktorom konštatuje súlad účtovných postupov obce v zmysle
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy a územnej správy, a odporúča
obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie, vystúpil s príspevkom zástupca starostu
a predseda finančnej komisie Peter Uhlár, ktorý oboznámil prítomných, že finančná komisia
bola zvolaná v zmysle svojho rokovacieho poriadku, avšak do termínu hlasovania žiaden
z členov komisie nezaslal súhlasné a ani žiadne iné stanovisko k veci. Predseda FK doplnil, že
obec postupovala v súlade so schváleným rozpočtom a dosiahla viditeľný rozvoj a finančná
kondícia obce je veľmi dobrá, nedochádza k plytvaniu a ani neefektívnemu používaniu
verejných prostriedkov. Starosta obce predložil návrh na uznesenie o ktorom nechal poslancov
hlasovať.
Uznesenie č. 217/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce Zlatá Baňa za rok 2017 bez výhrad.
Zostatok na finančných účtoch obce vo výške 78 682,73 € Eur bude použitý na kapitálové
výdavky obce.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 5 - Informácia o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nadbytočného
majetku obce – tzv. Čajovne.
Starosta obce informoval, že na riadne zverejnenú verejnú obchodnú súťaž sa
neprihlásil žiaden záujemca. V rozprave došlo k zhode poslancov bez prijatia uznesenia, že
obec teraz nebude znova vyhlasovať ďalšiu verejnú obchodnú súťaž na odpredaj „Čajovne“
a prenechá rozhodnutie o nej na obdobie po voľbách do orgánov samosprávy novému
obecnému zastupiteľstvu.
K bodu 6 - Zmena zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Zlatá Baňa,
zosúladenie s novelou zákona o obecnom zriadení
V tomto bode vystúpil zástupca starostu P. Uhlár, kde v krátkosti oboznámil obecné
zastupiteľstvo so znením novely zákona o obecnom zriadení, kde novelou zákona 369/1990
z.z časovou verziou účinnou od 01.04.2018 zmenil znenie §25 ods 8 tak, že naše súčasne platné
zásady odmeňovania poslancov a členov komisií vytvárajú kolízny stav s aktuálne platným
znením zákona, a je nutné ich v dvoch častiach prepracovať, a to v časti frekvencia
odmeňovania členov komisií na jedenkrát ročne a v časti týkajúcej sa odmeny zástupcu
starostu, ktorá môže v súhrne roku dosiahnuť výšku rovnajúcu sa jednému mesačnému platu
starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Zároveň informoval, že ako autor
doteraz platných zásad odmeňovania, pripraví ich aktualizáciu a zosúladenie s novelou zákona
tak, aby nenastal nezákonný stav, najneskôr do najbližšieho zasadania obecného
zastupiteľstva, a že zatiaľ nedochádza k nezákonnému stavu.
Uznesenie nebolo navrhnuté.
K bodu 7 – Projektová dokumentácia na revitalizáciu nádvoria pred OÚ v Zlatej Bani
Projektová dokumentácia bola poslancom doručená e-mailom. Po rozprave, v ktorej
s príspevkami vystúpili starosta obce aj všetci prítomní poslanci, OZ dospelo k záveru, že
nádvorie pred budovou OcÚ je potrebné revitalizovať v zmysle projektovej dokumentácie.
Predložený rozpočet, tzv. výkaz-výmer je vo výške 44.800,- Eur bez DPH. Avšak samotnú
realizáciu prác je potrebné zvážiť vzhľadom na časové možnosti súvisiace s verejným
obstarávaním a potrebnými povoleniami k začatiu prác. OZ sa zhodlo na tom, že schvaľuje
zámer revitalizovať nádvorie pred budovou OcÚ.
Uznesenie č. 218/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje zámer realizácie revitalizácie
nádvoria pred OcÚ v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a predloženého rozpočtu
na realizáciu diela.

Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 8 - Výdavky na MDD
Starosta obce predložil rozpis nákladov na už zrealizovaný MDD, ktoré boli vo výške
580,- Eur, a ktoré s každým z poslancov osobitne vopred odkonzultoval so súhlasným
vyjadrením.
Uznesenie č. 219/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje výdavok na konanie akcie MDD
v maximálnej výške 580,- Eur
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 9 - Žiadosť o dotáciu rímskokatolícká farnosť Kokošovce
Poslanci OZ mali vopred predloženú žiadosť o dotáciu na konanie tzv. dní rodiny, ktoré
bude RKF Kokošovce realizovať, predložené boli náležitosti potrebné na poskytovanie dotácie.
Na základe rozpravy bola posúdená požadovaná výška dotácie 300,- Eur vyhodnotená ako
predimenzovaná, poslanec Andrej Goliaš navrhol pozmeňovacím návrhom zníženie výšky
dotácie na 100,- Eur. Oz dospelo k zhode, že bude hlasovať o takto pozmenenej výške.
Uznesenie č. 220/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje v zmysle platného VZN obce Zlatá Baňa
č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce poskytnutie dotácie vo výške 100,- Eur pre
žiadateľa RKFU Kokošovce, za účelom uvedeným v žiadosti. Postup poskytnutia dotácie po jej
odsúhlasení upravuje VZN o jej poskytnutí.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 10 – Prevod majetku v správe SPF na Obec Zlatá Baňa – časť obce – Stavy
Starosta obce pán Železník poslaneckému zboru predniesol návrh uznesenia vo
forme, v akej ho požaduje správca – Slovenský pozemkový fond.
Uznesenie č. 221/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani
prehlasuje,
že teleso cesty na pozemkoch parcela č. 1353/1 a 1324/408 (register „E“) v blízkosti centrálnej
zóny katastrálneho územia obce Zlatá Baňa je majetkom obce. Cesta bola daná do užívania
v roku 1963 ako prístupová komunikácia k rodinným domom. Pod telesom cesty prechádza
obecný (verejný) vodovod
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 11 – Komunitný plán sociálnych služieb
Návrh dokumentu s názvom Komunitný plán sociálnych služieb bol poslancom včas
doručený. Po krátkej rozprave pristúpili poslanci k hlasovaniu o uznesení.
Uznesenie č. 222/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje predložený Komunitný plán sociálnych
služieb obce Zlatá Baňa na roky 2018-2022.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
K bodu 12 - Rôzne, schválenie výdavku na zakúpenie obecnej techniky
Starosta obce predložil návrh na schválenie výdavku na zakúpenie ďalšej techniky pre
obec, potrebnej na kosenie. Po rozprave bolo navrhnuté uznesenie.
Uznesenie č. 223/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje výdavok na nákup obecnej techniky –
motorový krovinorez, v maximálnej výške 736,00 Eur.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za

V ďalšom priebehu starosta informoval poslancov o skutočnosti, že obec bola oslovená
na platenie členských príspevkov na fungovanie tzv. dobrovoľných hasičských zborov.
Z rozpravy vyplynulo, že obec poplatok vo výške 10,- Eur bude platiť aj naďalej, pričom sa
pokúsime motivovať mládež na vytvorenie DHZZ aj takým spôsobom, že pozveme niektorý
z fungujúcich DHZZ na prezentáciu aktivít funkčných DHZZ obce.
Zástupca starostu predniesol informáciu o vydanej výzve z Úradu vlády SR, na možnosti
čerpania financií. Možnosti pre obec by boli v možnosti získať financie na plnú alebo
spoluúčasť obce na opravu a záchranu pomníka v centrálnej časti obce, ktorý je v havarijnom
stave a druhou možnosťou je výstavba miniamfiteátra alebo pódia na prípadné kultúrne,
spoločenské a športové aktivity. Po rozprave boli navrhnuté uznesenia, ktorými OZ schvaľuje
zámer na výstavbu pódia a zámer na opravu pomníka pripomínajúceho vypálenie obce
fašistickým vojskom na sklonku druhej svetovej vojny.
Uznesenie č. 224/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje zámer obce na výstavbu amfiteátra
pri asfaltovom ihrisku v obci.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
Uznesenie č. 225/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa schvaľuje zámer obce na rekonštrukciu parku v
obci.
Hlasovanie: Goliaš Andrej – za, Koloži Ján – za, Uhlár Peter – za
Ďalej odznela informácia o možnosti usporiadať výlet pre občanov obce podobne ako
boli v minulosti zájazdy do Osvienčimu a Budapešti. Organizácia zájazdu bude v gescii p. Márie
Semanovej, obec prispeje na autobusovú prepravu. Zájazd sa zrealizuje v prípade záujmu
takého počtu občanov, aby bol naplnený autobus.
Pán poslanec Andrej Goliaš predniesol návrh na zvýšenie frekvencie vývozu
separovaného odpadu z plastov. Starosta obce sa zasadí o jednanie s poskytovateľom tejto
služby a navrhne to riešiť k spokojnosti občanov.
K bodu 13 – záver
Starosta obce ukončil rokovanie 41. OZ.

Zapísal: Peter Uhlár, dňa 18.06.2018
Overil: Andrej Goliaš, dňa: 18.06.2018

Maroš Železník
starosta obce

