
Zápisnica zo 43. zasadnutia OZ v Zlatej Bani, 
ktoré sa konalo dňa 24.10.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program:  

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Schválenie zverejneného programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Kontrola  uznesení  

4. Plán kontrolnej činnosti HK - schválenie 

5. Schvaľovanie výdavkov v kompetencii obecného zastupiteľstva /úcta k starším, 

mikulášsky program deťom/ 

6. Prejednanie žiadosti sl. Agáty Lelákovej o súhlas na výstavbu rodinného domu 

7. Zámer obce o prevod majetku v správe SPF na Obec Zlatá Baňa 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

                                    .  

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

ostatných prítomných a otvoril 43. zasadnutie OZ. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určil  Ivetu Hirkalovú, referentku OcÚ. 

Za overovateľa zápisnice starosta určil pána Petra Uhlára.   
 
 
K bodu 2 - Schválenie zverejneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce pristúpil k schváleniu programu dnešného zasadnutia OZ, ktorý bol 

zaslaný všetkým poslancom e-mailom v dostatočnom predstihu.  
Informoval, že každý z poslancov obdŕžal program dnešného zasadnutia OZ, vyzval 
prítomných na doplnenie alebo zmeny programu a keďže  žiadne neboli,  navrhol hlasovať za 
predložený program schôdze: 
 
Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               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 -  Plán kontrolnej činnosti HK - schválenie 

 

Poslancom bol v dostatočnom predstihu elektronicky predložený Plán kontrolnej činnosti 

HK na obdobie 10/2018 – 03/2019. 

Keďže poslanci nemali voči predloženému Plánu kontrolnej činnosti výhrady, starosta vyzval 

prítomných poslancov k hlasovaniu 



 

Uznesenie č. 233/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani  schvaľuje predložený Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 10/2018 – 03/2019. 

 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               Koloži Ján – za  

           Uhlár Peter – za 
 

 
K bodu 5 - Schvaľovanie výdavkov v kompetencii obecného zastupiteľstva /úcta 

k starším mikulášsky program deťom/  
 

Tak, ako každoročne, aj teraz starosta obce v súčinnosti s OZ pripravuje slávnostné 

posedenie pri príležitosti úcty k starším, ktoré je spájané s uvítaním novonarodených detí do 

života a takisto aj mikulášsky program deťom. Pre seniorov a novonarodené deti obec 

zakúpila darčekové spomienkové predmety a na Mikuláša sa pre deti do 12 rokov objednali 

Mikulášske balíčky. Starosta obce pristúpil k hlasovaniu poslancov, ktorí schválili nasledovné 

uznesenie 

 

Uznesenie č.  234/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani  schvaľuje výdavky v kompetencii OZ takto: 

 

- na zabezpečenie akcií: „Október -  mesiac úcty k starším“ 

                                         „Slávnosť uvítania  novonarodených detí do života“  

                                     a  „Mikuláš 2018“ spolu vo výške do 600,00 € s DPH. 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               Koloži Ján – za  

           Uhlár Peter – za 
 

   

K bodu 6 – Prejednanie žiadosti sl. Agáty Lelákovej o súhlas na výstavbu rodinného 

domu 

 
Dňa 08.10.2018 bola na OcÚ v Zlatej Bani predložená písomná žiadosť poslancom 

OZ od sl. Agáty Lelákovej, Zlatá Baňa 65, ktorá žiadala poslancov OZ o stanovisko formou 

uznesenia o povolenie výstavby RD na parcelách podľa priloženého GP 101/2018 na základe 

Rozhodnutia OÚ Prešov, pozemkový a lesný odbor. 

Po prejednaní žiadosti prijali prítomní poslanci nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.  235/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani súhlasí s výstavbou rodinného domu na parcelách 

registra „C“ číslo 867/12,  vedenej na LV č. 536 a  867/11, vedenej na LV č. 229 a 1030, 

podľa predloženého GP (geometrického plánu) 101/2018, vyhotoveného 13.07.2018 pre 

Agátu Lelákovú, bytom Zlatá Baňa 65. 

 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               Koloži Ján – za  

           Uhlár Peter – za 
 



K bodu 7 – Zámer obce o prevod majetku v správe SPF na Obec Zlatá Baňa 

 
Starosta obce vysvetlil prítomným dôvody zámeru o prevod majetku v správe SPF na 

obec Zlatá Baňa, k čomu poslanci hlasovaním schválili Uznesenie č. 236/2018. 
 
Uznesenie č.  236/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani má záujem o časť cesty, parcela č. 1324/290,  

register „E“ – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 636, správca SPF Bratislava, na ktorej bude 

vybudovaná verejno-prospešná stavba, cesta príjazd k rodinným domom. Stavebníkom bude 

obec Zlatá Baňa, v zmysle zákona č. 330/91 Z. z., § 34, odsek 9. Na danej parcele sa plánuje 

s rozšírením verejného vodovodu. Obec nemá územný plán a v danej lokalite počíta 

s výstavbou rodinných domov. 

 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               Koloži Ján – za  

           Uhlár Peter – za 
 
 
K bodu 8 – Rôzne 
 

Starosta obce prítomných informoval o zámere výstavby záchytných parkovísk, ktoré 

budú prospievať k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a zlepšenia vzhľadu obce. Na tento 

zámer sa snaží získať finančné prostriedky prostredníctvom MÁS Šafrán. K uvedenému 

poslanci schválili uznesenie v nasledovnom znení: 

 

Uznesenie č.  237/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani  schvaľuje zámer „Výstavby záchytných 

parkovísk, ktoré budú prospievať k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a zlepšenia vzhľadu 

obce“. 

 

Hlasovanie:  Goliaš Andrej – za                                Goliašová Mária, Mgr. - neprítomná 
                        Hudák Marek  - neprítomný               Koloži Ján – za  

           Uhlár Peter – za 
 
 
K bodu 9 – Záver 
 

Keďže boli vyčerpané všetky body programu, starosta poďakoval prítomným za účasť, 
za dobrú súčinnosť aj spoluprácu, nakoľko sa končí volebné obdobie a 43. zasadnutie OZ 
ukončil. 

 

Zapísala: Iveta Hirkalová   

Overovateľ: Peter Uhlár  - overil 8.11.2018 

                                 

 

        Maroš Železník 

 starosta obce 

 

 



 


