Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Zlatej Bani,
ktoré sa konalo dňa 25.11.2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 - predsedníčka
volebnej komisie Miriam Sorgerová
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
5. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Určenie platu starostu obce
7. Komisie obecného zastupiteľstva
8. Záver
.
K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných občanov, končiacich poslancov OZ, novozvolených
kandidátov na poslancov, predsedníčku miestnej volebnej komisie, a otvoril ustanovujúce
zasadnutie OZ. Za zapisovateľa určil Petra Uhlára, za overovateľa zápisnice pána Mareka
Hudáka.
K bodu 2 a 3 – Oznámenie výsledkov volieb a zloženie sľubu novozvoleného starostu
Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie k voľbám do
orgánov samosprávy, konaných dňa 10.11.2018, pani Miriam Sorgerovej a vyzval ju
k predneseniu výsledkov volieb a odovzdaniu osvedčení o výsledkoch týchto volieb.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Miriam Sorgerová sa ujala slova
a oznámila výsledky voľby starostu obce, kde víťazom volieb sa stal pán Maroš Železník
a odovzdala mu osvedčenie o zvolení.
Pán Maroš Železník si prevzal osvedčenie, prečítal sľub starostu a potvrdil slovami
„sľubujem“, podpísal sa na listinu so sľubom a do obecnej kroniky. Týmto sa ujal svojho
mandátu.
K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Následne predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla výsledky volieb za
poslancov, kde oznámila skutočnosť, ktorí z kandidátov na poslancov boli zvolení a to
v poradí v akom boli zvolení. Následne Peter Uhlár prečítal sľub poslanca a vyzval zvolených
kandidátov za poslancov, aby v abecednom poradí predstúpili pred predsedníčku miestnej
volebnej komisie, prevzali si osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce
Zlatá Baňa a potvrdili svoj sľub hlasitým „sľubujem“ a podpisom na listinu so sľubom a do
obecnej kroniky. Zvolení kandidáti v poradí Marek Hudák, Ján Koloži, Marek Pulik-Kováč,
Mária Sarnecká a Peter Uhlár predniesli sľub, podpísali listinu so sľubom, podpísali sa do
obecnej kroniky a týmto momentom sa ujali svojich poslaneckých mandátov.

Následne starosta obce predniesol krátky prejav, v ktorom poďakoval prítomným bývalým
poslancom OZ za hodnotnú spoluprácu a zaželal novozvoleným poslancom veľa síl v tomto
volebnom období.
K bodu 5 – Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval prítomných novozvolených poslancov aby sa vyjadrili
k programu zasadania obecného zastupiteľstva, tak ako im bol vopred doručený. Keďže
k navrhnutému programu zasadania neboli vznesené námietky a ani návrhy na zmenu, dal
starosta obce hlasovať o tomto programe.
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Hudák Marek – za
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

Program zasadania OZ bol schválený.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci
obce riadne zložili sľub a ujali sa svojich mandátov.
Hlasovanie: Hudák Marek – za
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6 - Určenie platu starostu
Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Petrovi Uhlárovi, ktorý predniesol
skutočnosť, že predošlé OZ stanovilo rozsah výkonu funkcie starostu Obce Zlatá Baňa na
volebné obdobie 2018 až 2022 v rozsahu 100 % a teda plat starostovi na toto obdobie patrí
v zmysle zákona 253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov. Plat starostu sa v zmysle tohto
zákona stanovuje ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu
stanoveného novelou tohto zákona č. 320/2018 Z. z účinnou od 1.12.2018. Navrhol výšku
platu starostu vo výške 1.422,- Eur mesačne v hrubej mzde.
Starosta otvoril rozpravu k tomuto návrhu. Keďže nezazneli žiadne pozmeňujúce
návrhy, predkladateľ predniesol návrh na uznesenie č. 3/2018 a vyzval starostu aby dal
o uvedenom hlasovať.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa určuje plat starostu vo výške 1.422,- Eur mesačne.
Hlasovanie: Hudák Marek – za
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za
Uznesenie bolo schválené.

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

K bodu 7 - Komisie obecného zastupiteľstva
Starosta informoval OZ o možnostiach OZ zriadiť si poradné orgány OZ a to komisie
OZ. Informoval o existencii komisií v minulom volebnom období s konštatovaním, že OZ
zriadilo viacero stálych a aj dve dočasné komisie, ktorých fungovanie však bolo s výnimkou
komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej komisie sporadické. Odovzdal slovo
poslancovi Petrovi Uhlárovi, ktorý prítomných oboznámil s informáciou o zákonnej
povinnosti OZ vyplývajúcej z Ústavného zákona č.357/2004 Z. z o ochrane verejného záujmu
vytvoriť pre účely tohto ústavného zákona komisiu na ochranu verejného záujmu a priblížil
prítomným jej úlohy i spôsoby práce. Oboznámil o práci komisie v minulom volebnom
období, o zákonných rámcoch na jej vytvorenie. Rovnako informoval, že nie je cieľom
a úlohou OZ na ustanovujúcom OZ nutne zriadiť aj iné komisie. Túto možnosť OZ má
kedykoľvek v priebehu volebného obdobia. V rozprave, ktorú starosta následne otvoril bolo
navrhnuté poslancom Hudákom Marekom aby v komisii na ochranu verejného záujmu tejto
predsedal doterajší predseda Peter Uhlár. Následne bol prečítaný návrh uznesenia a OZ
pristúpilo po výzve starosti k hlasovaniu.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu (Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z)
v zložení: Peter Uhlár, predseda komisie, Marek Hudák, Ján Koloži, Marek Pulik-Kováč
a Mária Sarnecká, členovia komisie. Náplň práce komisie je v zmysle uvedeného ústavného
zákona.
Hlasovanie: Hudák Marek – za
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

Uznesenie bolo schválené.
K bodu 8 - Rôzne
V tomto bode v súlade s odporúčaním MV SR v metodickom návode zo 16.11.2108
pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí OZ navrhol starosta voľbu poslanca,
ktorý bude oprávnený, v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata
veta a ods.6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Odovzdal slovo poslancovi Petrovi Uhlárovi, ktorý
prítomným uviedol príklady aj z aplikačnej praxe obce Zlatá Baňa z minulosti, kedy tento
inštitút bol využívaný. Navrhol aj vzhľadom na súčasné zloženie OZ, aby takým poslancom OZ
v Zlatej Bani sa stal pán poslanec Marek Hudák. Nakoľko v otvorenej rozprave neodzneli
pozmeňovacie návrhy, nechal starosta o uvedenom hlasovať.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa poveruje poslanca Mareka Hudáka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3
tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: Hudák Marek – zdržal sa
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za
Uznesenie bolo schválené.

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

V ďalšom starosta obce oznámil prítomným, že za svojho zástupcu menuje poslanca OZ pána
Petra Uhlára, písomné poverenie mu odovzdá po ukončení schôdze OZ.
Následne predniesol zástupca starostu obce pán Peter Uhlár žiadosť starostu o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky z minulého volebného obdobia za rok 2017 v dĺžke 8 dní a za rok
2018 v dĺžke 25 dní. Zároveň zástupca starostu patrične odôvodnil skutočnosti, kvôli ktorým
nebola starostom v uvedených obdobiach dovolenka čerpaná. Starosta následne vyzval
prítomných k otvoreniu rozpravy, resp. k predneseniu pozmeňovacích návrhov, alebo
výhrad. Keďže žiadne neboli, starosta vyzval prítomných k hlasovaniu.

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2017 v dĺžke 8 dní a nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v dĺžke 25 dní v najbližšom
výplatnom termíne obce pánovi Marošovi Železníkovi, Zlatá Baňa 159, na základe
predloženej žiadosti.
Hlasovanie: Hudák Marek – za
Pulik-Kováč Marek - za
Uhlár Peter – za

Koloži Ján - za
Sarnecká Mária – za

Uznesenie bolo schválené

Následne starosta ukončil toto ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva.
Zapísal: Peter Uhlár, 25.11.2018
Overil: Marek Hudák, dňa: 27.11.2018

Maroš Železník
starosta obce

