
Zlatá Baňa

Obec Zlatá Baňa
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1550. Banská osada 
vznikala v prvej polovici 16. st. v chotári obce Lesíček. 
Samostatnou obcou sa stala v polovici 19. st. 
V dokumentoch sa názov obce uvádza nasledovne: 
1567 Aranpatak vo význame Zlatý Potok, 
1873 Aranybánya (Zlatá Baňa),
1920 Zlaté, 
1927 Zlatá Baňa.

V rokoch 1730 - 1861 v dnešnom chotári obce sa realizovali 
neúspešné pokusy o ťažbu zlata. V tých dobách sa ustálil aj 
terajší názov obce, pokračovaním baníckej činnosti v chotári 
obce bola ťažba antimónu začiatkom 20. storočia. 

Zlatá Baňa

Obec Zlatá Baňa Kataster obce Zlatá Baňa
Rozloha KÚ 3 174 ha
Lesný pôdny fond: 
2 200 ha
430 obyvateľov



Kataster obce Zlatá Baňa
Zastavaná plocha obce 
a poľnohospodárska 
plocha z celkového 
pohľadu na KÚ

História
Obec  Zlatá Baňa bola počas II. 
sv. vojny vypálená fašistickým 
vojskom dňa 7.9.1944
Spomienka – pamätník  
symbolizujúci „Útek z horiacej 
obce“

Zlatobančan
Obec reprezentuje súbor 
Zlatobančan - spevácka a 
tanečná zložka

Šimonka 1092 m.nm

Zaujímavosti
KlauzKlauzúúra ra ––STAVYSTAVY

V roku 1896 postavenV roku 1896 postavenáá ako zdrako zdržž na vodu na vodu 
a za záásobsobáárereňň na vodu pre vodnna vodu pre vodnúú
dopravndopravnúú cestu k Solivaru za cestu k Solivaru za úúččelom elom 
splavovania drevasplavovania dreva
JednJednáá z najdz najdĺĺhhšíších  vodných dopravných ch  vodných dopravných 
ciest v Eurciest v Euróópe 18.9 kmpe 18.9 km

Preteky psích záprahov 

Preteky psích záprahov 2003, 2004, 2005



Slánský cyklomaratón 

• Slánský cyklomaratón 
2002 – 2008 / cca 160 pretekárov /

•Dĺžka trate 54  a  108 km

Ryžovanie zlata
14. ročníkov cca 1500 osôb
V roku 2011 organizovanie 
majstrovstiev ČR a SR 
Zapojenie regiónu

Ryžovanie zlata Dubnicky opál, najväčšie 
a najstaršie Opálove  bane na svete

Lesný Náučný chodník  
Pavlovce

Lesný cykloturistický náučný   

chodník SIGORD



Ihrisko sa využíva v lete aj zime

I. Podpora z POD, 
aj keď len čiastočná 2001

Finančné podpora z POD
II. a III. Podpora z POD, spracovanie UPN Zlatá

Baňa 2002 a 2003
IV. Podpora z POD - spracovanie EIA pre obec Zlatá

Baňa
V. Podpora z POD – Zlatobanský náučný chodník
• Podpora na spracovanie dokumentov by mala 

smerovať na VUC alebo okresne či obvodne 
oddelenia ŽP

• Regionálne spracovanie by bolo efektívnejšie 
využitie finančných prostriedkov a záväzne pre 
celý región teda aj pre obce, ktoré sú viac či 
menej dotknuté len okrajovo alebo naopak

Plánovanie, Lesy SR š.p. a ŠOP Aktívne sa zapojili aj deti ZŠ

Aktívne sa zapojili aj deti ZŠ Realizácia



Realizácia Zlatobansky NCH

Kataster obce Zlatá Baňa

Otváranie pre verejnosť Program obnovy dediny
• Je výška financií dostačujúca
• Je možné obnoviť dedinu za  5 000,-€
• Zvýšenie spoluúčasti na 50% 
• Výberové konanie – nedá sa zapájať

komunita a podnikatelia



Dovidenia v Zlatej Bani

PhDr. Dušan Demčák


