
 

 

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ v Zlatej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 25.06.2020 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zlatej Bani 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola  uznesení  
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK od 06/2020 – 12/2020 
6. Záverečný účet Obce Zlatá Baňa za rok 2019 
7. Územný plán Obce Zlatá Baňa 
8. Výkup pozemkov „STAVY“ 
9. Rôzne 
10. Záver. 

 
                                  

K bodu 1,2  – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril 13. zasadnutie OZ.  Za zapisovateľku 

zasadnutia určil pani Ivetu Hirkalovú  za overovateľa zápisnice určil poslanca – pána Mareka 

Pulik-Kováča.  

Keďže sa zišli 4 poslanci z 5-ich konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Pán Marek Hudák sa z neúčasti vopred ospravedlnil. 

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Každý z poslancov elektronicky dostal  program dnešného zasadnutia, ako aj podklady 

k programu.  Starosta sa opýtal,  či má niekto niečo na doplnenie programu, keďže nikto nič 

nenavrhol, pristúpilo sa k schváleniu predloženého programu. 

Uznesenie č. 68/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           
Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

            
Program zasadnutia OZ bol schválený. 

 

 
 
 
 



 
 
 
K bodu 4 - Kontrola  uznesení  
 
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 04.06.2020 

➢ Uznesenie č. 62/2020 – bol schválený predložený program zasadnutia OZ. Splnené. 

➢ Uznesenie č. 63/2020 – Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k predloženým správam 

od HK. Splnené. 

➢ Uznesenie č. 64/2020 - V Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa prehlasuje, že teleso 

cesty na pozemkoch parcely č. 393/3 – 393/4 – 393/5 podľa geometrického plánu č. G1 

2471/2019 v k.ú. obce Zlatá Baňa je majetkom obce. Cesta bola  daná do užívania pred 

rokom 1979 ako prístupová komunikácia k rodinným domom. Pod telesom cesty 

prechádza obecný (verejný) vodovod. Uznesenie sa čiastočne plní. Na SPF sme odoslali 

žiadosť s prílohami. 

➢ Uznesenie č. 65/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  zámer cesta – Rúbane. 

Uznesenie sa bude plniť.  

➢ Uznesenie č. 66/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje výdavky pre 

vznik mimoriadnej situácie Covid-19 pre obec vo výške 3 702,00 €. Uznesenie splnené. 

➢ Uznesenie č. 67/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje výdavky vo 

výške 2 080,10 €, ktoré vznikli v dôsledku havarijného stavu na vodovode Čierna Hora.  

 

Všetky tieto uznesenia boli starostom obce podpísané. 

 
K bodu 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK od 06/2020 – 12/2020 
 

Starosta obce odovzdal slovo pani Sorgerovej, hlavnej kontrolórke obce. Vzhľadom 
k tomu, že nikto z poslancov nemal k predloženému plánu nič na doplnenie ani výhrady, 
starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu. 
 

Uznesenie č. 69/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti 

HK od 06/2020 – 12/2020. 

Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           
Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

            
Plán kontrolnej činnosti HK bol schválený. 

 
 

K bodu 6 – Záverečný účet Obce Zlatá Baňa za rok 2019 
 

Aj tento Záverečný účet obce bol poslancom v materiáloch predložený, od 
03.06.2020 bol zverejnený na verejnej nástenke, ako aj na webovom sídle obce. Predložila 
ho Bc. Adriana Kendrová -  spoločná úradovňa Giraltovce, doručený bol elektronicky. 
Stanovisko predložila pani Miriam Sorgerová – HK.  
 



 

 

Uznesenie č. 70/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Schodok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového za rok 2019, upravený 

o účelovo čerpané prostriedky z roku 2018, o pomocné zdroje financovania formou 

preklenovacieho úveru a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté v roku 2019  je 

4 091,68 €. Obecné zastupiteľstvo berie uvedený schodok na vedomie. 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch vo výške 58 381,83 € tvoria 

prostriedky rezervného fondu z predchádzajúcich rokov vo výške 44 786,91 EUR, prostriedky 

na účte SF vo výške 594,92 EUR a  nespotrebovaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 

13 000,00 EUR na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorej čerpanie je možné 

do konca roka 2021. 

 
Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           

Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

            
Záverečný účet Obce Zlatá Baňa za rok 2019 bol schválený bez výhrad. 

         
K bodu 7 - Územný plán Obce Zlatá Baňa 
 

Na poslednom zasadnutí OZ prišla požiadavka z radov občanov Zlatej Bane, aby obec 
dala vypracovať územný plán. Pán Peter Uhlár vysvetlil proces vypracovania územného plánu 
aj to, prečo jeho vypracovanie trvá tak dlho. Keďže pán Uhlár pripravil ďalšie podklady, 
zároveň je predkladateľom návrhu uznesení, starosta mu odovzdal slovo. 
Poslancom boli jeho podrobne vysvetlené podklady ako aj návrhy uznesení zaslané 
elektronicky ešte pred konaním zasadnutia OZ. Všetky tieto vypracované východiská, proces 
územného plánovania, etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného 
stavebného zákona ako aj návrhy uznesení sú zverejnené na webovom sídle obce, aby sa 
s nimi mohla oboznámiť široká verejnosť. 
 

 

Uznesenie č. 71/2020 
Obec Zlatá Baňa sa uznáša na obstaraní územného plánu Obce Zlatá Baňa a týmto rozhoduje 

o vstupe Obce Zlatá Baňa do procesu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. 

 
Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           

Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

            
Predkladateľ: Peter Uhlár, poslanec OZ 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 72/2020 
Obec Zlatá Baňa poveruje Obecný úrad v Zlatej Bani zabezpečiť obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výberom odborne 

spôsobilej osoby na tento úkon v súlade s § 2a zákona č. 50/1976 Z. z o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku. 

 
Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           

Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

 
Predkladateľ: Peter Uhlár, poslanec OZ 

       
      

 

K bodu 8 - Výkup pozemkov „STAVY“ 
 
Ide o výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou smer „STAVY,“ aby sme do 

budúcna mohli investovať do opráv ciest, ktoré budú vo vlastníctve obce. Od súkromných 
osôb navrhujem cenu 1,00 € za parcelu.  

Poslancom boli v materiáloch na zasadnutie predložené 2 alternatívy, a to: 
 

Alternatíva 1: 

jedna kúpna zmluva pre všetkých účastníkov zmluvy 

14 parciel - 14 MJ ,   

 1 MJ- je 90,-€  teda: 

14 MJ x  90,-€   .......1260,-€ .     

Návrh na vklad ... správny poplatok  1x 66,-€ 

 

Alternatíva 2: 

jedna zmluva pre každý list vlastníctva osobitne 

13 listov vlastníctva - 13MJ 

1MJ- je 120,-€ 

13MJ x 120,€........1560,-€. 

Návrh na vklad .... správny poplatok za každú kúpnu zmluvu teda 13x po 66,-€. 

 
 

 

 



 

Uznesenie č. 73/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa schvaľuje začatie procesu prevodu vlastníctva – tzv. 

vykúpením, spočívajúceho vo 

- vyhotoveniach zmlúv o prevode vlastníctva zo súčasných vlastníkov na Obec Zlatá 

Baňa 

- s tým súvisiacimi poplatkami na návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností  

- cien jednotlivých pozemkov vo výške 1 Euro/príslušný pozemok 

v maximálnej hodnote do 2.500,- Eur  

 
Hlasovanie:    Koloži Ján - za                           

Pulik-Kováč Marek  -za                     
Sarnecká Mária  –  za    
Uhlár Peter – za                  Hudák Marek  - neprítomný                     

            
Predkladateľ: Peter Uhlár, poslanec OZ 
 
 

K bodu 9 – Rôzne 
 
V tomto bode sa  starosta opýtal poslancov na ich názor ohľadom pietnej spomienky 

na vypálenie našej obce. 8. septembra to už bude 76. výročie. Tohto roku nás zaskočil 
COVID-19,  všetky verejné, prípadne hromadné akcie sa rušili. Po dovolenkách sa očakáva 2. 
vlna korony. V prípade, že sa pietna spomienka  bude konať, potrebujeme pripraviť 
pozvánky, pozvať hostí z PSK, protifašistických bojovníkov, objednať účinkujúce súbory, 
zabezpečiť moderátora, pripraviť občerstvenie pre hostí aj účinkujúcich. V tom prípade je 
potrebná Vaša pomoc a účasť na podujatí. V prípade, že sa podujatie neuskutoční 
navrhujem, aby sme zakúpili 2 vence ako každý rok a aby sme ich spolu so všetkými  
poslancami položili na pietne miesta. Poslanci sa dohodli na druhej alternatíve.  

Poslanec Peter Uhlár navrhol, aby sa deťom s TP v obci zakúpili balíčky pri príležitosti 
MDD, aj keď sme toho roku pre COVID 19 akciu MDD ( program, atrakcie, súťaže a opekačku) 
nerobili. Balíčky pre deti do 15 rokov sa objednali, zakúpili a starosta ich rozniesol do 
príslušných rodín. 
 

K bodu 10 – Záver 
 

Keďže boli vyčerpané všetky body dnešného programu, starosta poďakoval za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala:  Iveta Hirkalová, 06.07.2020 

Overil: Marek Pulik-Kováč dňa:  07.07.2020 

             elektronicky 
                        

 
                Maroš Železník 
                  starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 


