
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  

ktoré sa konalo dňa 27. februára 2013 
v zasadačke KD v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        7 
Neprítomní poslanci:   2  (pp. Michal Garaj, Dušan Kiapeš  sa ospravedlnili ) 
 
Hlavný kontrolór:    p. Bračoková Viera -  neprítomná – ospravedlnená   
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
Občania:   podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril  starosta obce  p.Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov, zamestnancov obecného úradu a občanov. 
 
Pán starosta  informoval poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa   
apríla  2013 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil :  p. Milan Káka  
       p. Zuzana Hadbavná  
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Anna Pupalová, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola určená p. Silvia Očovanová 
  
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.   Ivan Zoka 
 Člen       :  p.   Ján Antal 
 Člen       :  p.   Dušan Belko 
 

Za:        7                         Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže návrhová 
komisia bude pracovať v navrhnutom zložení. 
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4. Schválenie programu OZ: 
 
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 

Program OZ: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice  OZ 

3. Schválenie návrhovej  komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 8/2012 zo dňa  12.12.2012 

6. Správy hlavného kontrolóra obce  

7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí  komisií pri OZ 

8. Schvaľovanie zmeny rokovacieho poriadku 

9. Rôzne –  informácie, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné  

10. Diskusia 

11. Záver zasadnutia OZ 
 
Pripomienky k programu poslanci nepredložili, p. starosta dal hlasovať 
 
 Za:   7                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
p. starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ sa bude riadiť navrhnutým programom. 
 
 

5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 8/2012 zo dňa   12.12.2012 

v bode     IV.  u k l a d á  bola určená úloha  
 

 

1/ kultúrnej komisii schváliť text predložený kronikárkou obce 

  Termín : do 27.02.2013                                                      Zodpovedná : kultúrna komisia 

                                                                                                        

Predseda kultúrnej komisie p. Zoka poslancom predložil návrh textu na zápis do 

kroniky obce a doporučil OZ uvedený návrh  schváliť 

úloha splnená 

 

2/ vypracovanie zmluvy na odpredaj zariadenia starej plynovej kotolne 

  

Termín : do 14.01.2013                                                      Zodpovedná : Bračoková L. 

a finančná komisia 

 

P. Bračoková L. oboznámila poslancov s vypracovanou zmluvou medzi Obcou Cinobaňa a p. 

Ján Klinčok – Službyt, Cinobaňa Turičky 74. Predmetom zmluvy je demontáž plynových 

zariadení a likvidácia odpadu z technologických celkov budovy plynovej kotolne v Cinobani. 

úloha splnená   - kópia zmluvy pripojená k zápisnici. 

 

3/ upevodomiť p. Hegyiho, aby nebehali psy po cudzích pozemkoch 

 

     Termín :   ihneď                                                          Zodpovedná : Bračoková L. 

                                                                                                               pracovníčka OcÚ 

 

úloha splnená 
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6. Správy  hlavného kontrolóra 
 

Správy hlavného kontrolóra sú súčasťou zápisnice -  
 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012 
 
Poslanci k predloženej správe o činnosti hlavnej kotrolórky za rok 2012 nemali pripomienky. 
 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012 zobrali poslanci na vedomie.  

 
 

Protokol – správa o výsledku hlavnej kontrolórky obce  
 

Poslanci k predloženej správe o činnosti hlavnej kotrolórky – inventarizácia pokladne – 
hotovosti a cenín a o kontrole pokladničných dokladov za IV. štvrťrok 2012  nemali 
pripomienky. 
 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti  zobrali poslanci na vedomie.  

  
 

                                                                                 
7.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 
 

V mesiacoch  január a február zasadali komisie – Komisia kultúry, telovýchovy, športu, 
sociálna a verejného poriadku – dňa 20.02.2013, Komisia redakčnej rady  -  15.02.2013, 
Finančná komisia – dňa 19.02.2013, Komisia pre občianske záležitosti – 04.02.2013. 
Prosím predsedov aby informovali o programe zasadnutí. 
 
p. Zoka Ivan - Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku  
 
Zápisnica z komisie priložená k zápisnici OZ 
 
Na zasadnutí komisie predseda Ivan Zoka prečítal žiadosť  
Ladislav Deme,  KVOZ ROMA Cinobaňa o povolenie usporiadať dňa 22.03.2013 kultúrne 
podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia súboru ROMA. Podujatie sa má uskutočniť 
v KD Cinobaňa.  
Členovia komisie neodporúčajú poslancom obecného zastupiteľstva schváliť žiadosť KVOZ 
ROMA z dôvodu nevysporiadaných podlžností organizácie KVOZ ROMA Cinobaňa  voči 
Obci Cinobaňa, ktoré ku dnešnému dňu činia 53,26 EUR za energie a nevrátili ani 
zapožičaný inventár KD (stojan na mikrofón 1 ks).   
 

Po krátkej diskusii poslancov – dal p. starosta návrh do uznesenia 
OZ  neschvaľuje  usporiadanie kultúrneho podujatia org. KVOZ ROMA Cinobaňa  dňa 

22.03.2013 v KD Cinobaňa 

 
 
za : 7   proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 
 

Návrh zápisu do kroniky obce roky 2008, 2009. 

Predseda komisie predložil poslancom návrh textu pripravený na zápis do kroniky obce. 

 

Členovia komisie odporučili  kronikárke obce nasledovné zmeny v zápise do Obecnej kroniky 
v Cinobani:  
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- nevymenúvať v každom roku celé vedenie školy, obce a miestnych organizácií pokiaľ 
nenastali zmeny 
- vypustiť zo zápisu rozsiahlu štatistiku volieb a zápis skrátiť do formy : názov a dátum 
konania volieb, percentuálnu účasť v našej obci, víťaz volieb v našej obci 
Členovia komisie sú toho názoru, že obecná kronika by mala obsahovať najdôležitejšie 
udalosti politického a verejného charakteru, ktoré sa bezprostredne týkajú obce, rozvoj 
odvetví výroby, obchodu, služieb v obci, udalosti prírodného charakteru alebo miestneho 
významu.   
Zápis do miestnej kroniky odporúčajú kronikárke  obce Vladimíre Albertovej upraviť 
a predložiť na schválenie do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani, 
ktoré sa bude konať 27.02.2013.  
Na zasadnutí OZ predseda p. Zoka predložil už upravený zápis, ktorý doporučuje poslancom 
OZ schváliť. 
 

Pán starosta dal návrh do uznesenia – OZ schvaľuje zápis do kroniky za rok  

 
 za : 7   proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Po schválení zápisu do kroniky obce dal p. starosta možnosť diskutovať: 
 

Július Palík – Obec Cinobaňa by mohla zakúpiť prenosnú aparatúru, ktorú by využívala na 
svoje akcie, prípadne sa s nákladmi podeliť s Občianskym združením Cinobančan, v tom 
prípade by ju využívali obe organizácie. 
p. starosta oboznámil prítomných, že OZ Cinobančan si vyzbiera finančné prostriedky na 
zakúpenie aparatúry a obce nebude musieť prispievať. 
p. starosta doporučuje  – dohodnúť sa s vedením školy o využívaní areálu školy – zimného 
klziska – a dohodnúť údržbu tohto klziska aj občanmi, ktorí toto ihrisko využívajú. 
Riaditeľ ZŠ s MS – RNDr. Čop – nie je problém sa dohodnúť, je ochotný akýmkoľvek 
spôsobom podporovať aktivity smerom k športu. 
Ivan Zoka – organizácie, ktoré reprezentujú obec by nemali platiť nájom za využívanie 
priestorov. 
 
Po diskusii dal p. starosta návrh do uznesenia -informáciu predsedu komisie  kultúry, 
telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku zobrať na vedomie.  
 
 
 
p. Korim Pavol – Komisia – radakčnej rady –  informoval o programe zasadnutí jeho 
komisie. 
 
 
Zápisnica z komisie priložená k zápisnici OZ 
 

Témou zasadnutia komisie  bola príprava  Cinobanského občasníka IX/2 – jarné vydanie  
– Úvodník – Pravá krása žien  
– Článok – 60. výročie Zborov pre občianske záležitosti    / Varga/ 
– Príspevky zo školy, výsledky súťaží, atď. + fotografie  /Mgr. Albertová/ 
   
– Ohliadnutie za uplynulým mesiacom + fotografie, pozvánky na podujatia, rôzne informácie 
z obce 
- Seriál – štyri otázky pre poslancov OZ  
- Otázka pre koordinátora aktivačnej činnosti: Prečo je vynechaná IBV z celoročnej údržby 
obce? 
- Otázka na starostu obce: Čo nás stála zimná údržba? 
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- Informácia o Projekte terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa   /Očovanová/ 
– Článok – Reportáž z  turistickej akcie Zimný výstup na Striebornú 
-  Článok – postreh k schválenému rozpočtu obce     /Jarábek/ 
–  Článok –  Čo sa ukázalo po zime      /Simona Albertová/ 
 
- Žiadať od kompetentných pracovníčok obecného úradu  bližšie informácie k pomenovaniu 
ulíc - kedy sa zmeny uskutočnia, čo platí obec a čo občan, kedy si treba ísť vybavovať nový 
OP a pod.   

/Pavol Korim/  
  

Šéfredaktorka Silvia Očovanová informovala o ponúknutej možnosti uverejňovania platenej 
inzercie v Cinobanskom občasníku. Členovia redakčnej rady súhlasili, šéfredaktorke dali 
úlohu vypočítať cenu inzercie a predsedovi redakčnej rady predniesť túto ponuku na 
zasadnutí OZ.  
Šéfredaktorka Silvia Očovanová informovala, že z dôvodu navýšenia ceny za tlač našich 
novín Obec Cinobaňa pristúpila k čiernobielej tlači celých novín, to znamená, že od čísla IX/2 
už nebude logo novín v zelenej farbe ale čiernobiele. Zároveň dostala šéfredaktorka úlohu 
informovať o dôvodoch tejto zmeny čitateľov. 
 
Diskusia poslancov – p. Belko – pri určení ceny treba rozlišovať inzerciu komerčnú a inzerciu 
občanov 
- poslanci po diskusii rozhodli, že inzercia v občasníku nebude na úkor zverejňovaných 
materiálov a doporučujú záujemcom využívať oznamy cestou miestného rozhlasu 
a informačných tabúľ za určené poplatky. 
 

Po diskusii dal p. starosta návrh do uznesenia -informáciu predsedu komisie  – 
radakčnej rady zobrať na vedomie.  
 
 

 

p. predseda finančnej komisie p. Garaj Michal sa ospravedlnil, správu predložil p. 
starosta  – prosím, aby nás informoval o programe zasadnutia komisie finančnej.  

 

Zápisnica z komisie priložená k zápisnici OZ 
 

1  Plnenie rozpočtu za rok 2012 , porovnanie s rokom 2011 
  Komisia porovnala všetky  plnenia  podľa  jednotlivých položiek za rok 2012 v príjmovej aj 
výdavkovej časti rozpočtu  a  následne ho porovnala s rokom  2011.  
  Rok 2012 
 BP – BV , skutočnosť             KP-KV , skutočnosť         Finančné operácie P-V 

1,034.778,14 €                        417.252,58  €                189.168,62 € 
      -974.996,38  €                       -481.694,80  €               -181.904,00 € 

––––––––––––                 –––––––––––––-                 –––––––––––-   
+ 59.781,76                            -64.442,22  €                + 7.264,62 € 
 
Nevyčerpané účelovo  určené prostriedky  8.240,21 € 
 
Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vo výške  5.636,05 € 

Rok 2011 
BP – BV , skutočnosť            KP-KV,skutočnosť              Finančné operácie P-V 
 
    1,024.792,01 €                        140.227,44 €                       391.588,12 € 
 - 1,023.957,38 €                    -   488.375,91 €                        -13.655,72 € 
–––––––––––––                    –––––––––––––                       ––––––––––– 
           +834,63 €                    -348.147,91 €                          +377.932,40 € 
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Nevyčerpané účelovo určené prostriedky 1.936,93 € 
Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2011 bol  28.682,19 € 
Celkové príjmy v roku 2012  oproti  roku 2011  boli vyššie o 84.591,77 € 
Z toho : Bežné príjmy  o 9.986,13 € vyššie 
              Kapitálové príjmy o 277.025,14 € vyššie 
              Finančné operácie  o – 202.419,50 €  nižšie 
 
Celkové výdavky v roku 2012 oproti roku 2011 boli vyššie o 112.606,73 € 
 
Z toho : Bežné výdavky   o 48.961,00 € nižšie  
             Kapitálové vydavky o 6.680,55 € nižšie 
             Finančné operácie     o 168.248,28 vyššie 
 

Na základe vývoja príjmov  a výdavkov z minulého raka , upozorňujeme na hroziacu zlú 
finančnú situáciu vyplývajúcu z krátenia podielových daní  až do výšky cca 100.000,00 €. 
Z uvedeného dôvodu odporúčame , aby obec znížila náklady , len na nevyhnutné 
položky. 

        

Po diskusii dal p. starosta návrh do uznesenia - informáciu predsedu finančnej 
komisie  –  zobrať na vedomie.  
 
 

 

  
p. predsedníčka Komisie pre občianske záležitosti   p. Hadbavná  – prosím, aby nás 
informovala o programe zasadnutia komisie .  

 

Komisia na svojom zasadnutíé sa zaoberala  prípravou 60. výročia ZPOZ  
 
Príprava regionálnej prehliadky programov ZPOZ bude zameraná na občianske slávnosti 
pre deti a mládež resp. ku Dňu matiek a 60. Výročia vzniku ZPOZ, ktorá sa má konať 
v našej obci dňa 21.03.2013. 

 
p. starosta oznámil, že do dňa konania OZ sa na prehliadku ešte neprihlásil nikto. 
 
 

Po diskusii dal p. starosta návrh do uznesenia - informáciu predsedu komisie  pre 
občianske záležitosti  zobrať na vedomie.  
 
 

 
 

8.  Schvaľovanie zmeny rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 
 
Návrh rokovacieho poriadku bol poslancom doručený v decembri 2012. 
Prosím pripomienky –  
 
po krátkej  diskusii dal p. starosta hlasovať o návrhu zmien v rokovacom poriadku OZ. 
Zmeny boli zapracované v pôvodnom rokovacom poriadku a Rokovací poriadok bol 
schvaľovaný ako celok. 
 
dávam hlasovať za návrh zmeny rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva: 

 
 za : 7   proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 
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Prosím zapísať do uznesenia – OZ schvaľuje zmeny rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva 
 
 
 
9. Rôzne –  informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné  
 
1. Návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na účet zriadený 

k projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa za účelom čiastočnej úhrady 
fa. č. 321200085 vystavenej dodávateľom Váhostav – SK, a.s. Hlinská 40, Žilina vo 
výške 27 136,83 €: 

 
p. starosta oboznámil poslancov, že toto opatrenie je len účtovné opatrenie – na možnosť 
úhrady ostávajúcej fa. za práce pri realizácii projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Cinobaňa „ 
 

 návrh do uznesenia  
OZ schvaľuje Návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na účet 
zriadený k projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa za účelom 
čiastočnej úhrady fa. č. 321200085 vystavenej dodávateľom Váhostav – SK, a.s. 
Hlinská 40, Žilina vo výške 27 136,83 €: 

 
 za : 7   proti: 0   zdržal sa hlasovania:  0 

 
 

 
      2. Grafický návrh pre tabuľku na označenie ulíc v obci Cinobaňa 
 

P. Bračoková Lívia pripravila 5 návrhov grafickej úpravy pre tabuľku na označenie ulíc 
a na evidenčné a orientačné čísla. 

 
Poslanci doporučili pripraviť podklady na výber vhodného dodávateľa do budúceho 
zasadnutia OZ. 

 
Poslankyňa p. Hadbavná sa ospravedlnila a zo zasadnutia OZ odišla. 
 
   3. Vzdanie sa členstva v komisii redakčnej rady. 
 

Mgr. Zuzana Kupcová  – písomne  oznámila vzdanie sa funkcie člena komisie 
redakčnej rady. Poslanci OZ – vzdanie sa členstva Mgr. Zuzany Kupcovej  v komisii 
zobrali na vedomie. 

 
   4. Návrh ceny za odvádzanie odpadových vôd za kalendárny rok 2013  
  
       návrh ceny schváleny URSO  je vo výške 0,55 €/1m3  
 

P. starosta dal na zváženie poslancov o určení konečnej ceny pre občana. Cena za 
stočné môže byť  v obci určená rozhodnutím poslancov – nesmie byť ale vyššia ako 
určuje URSO. 
Návrhy poslancov boli za cenu 0,50 €/1m3    
 
Po diskusii p. starosta dal hlasovať : 
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Návrh  ceny za odvádzanie odpadových vôd v obci Cinobaňa za kalendárny rok 2013 
je vo výške  0,50 €/m3 

 

 
 za :  6    proti: 0  zdržal  sa:  0 
 
Prosím zapísať do uznesenia do bodu I. schvaľuje. 
 

 
    5. Stretnutie komidir ROEP – Turičky 
 
p. starosta informoval poslancov o stretnutí členov komisie ROEP – Turičky 
Za Obec Cinobaňa sú určení  Bc. Bračoková Lívia, Ing. Salaj Bohuslav a p. Klinčok Ján ml. 
 
    6. Projekt  TSP – Podpora sociálnej inklúzie v obci Cinobaňa. 
 
Projekt je schválený.  Vytvoria sa 2 pracovné miesta  - terenný sociálny pracovník a asistent 
terénneho sociálneho pracovníka. 
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. marca 2013 o 11.00 hod. v priestoroch zasadačky 
Obecného úradu v Cinobani. 

 
Oprávnené výdavky projektu:  

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 42 665,00 EUR  

b) Poskytovateľ (FSR) poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 
40 531,75 EUR 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (2 133,25 
EUR) 

 
Termín realizácie projektu od 02.04.2013 do 31.03.2015 
 
     7. Zhodnotenie zimnej údržby verejného priestranstva a miestnych komunikácií. 
 
p. starosta zhodnotil náklady na zimnú údržbu verejného priestranstva a miestnych 
komunikácií. 
Náklady boli cca 2730,00 € - nafta a benzín, okrem toho obec uhradila fa. za vyhŕňanie 
miestných komunikácii na Žihľave. 
 
    8. Riešenie dopravnej situácie na úseku miestnej komunikácie pri OcÚ v Cinobani. 
 
list  je v prílohe zápisnice. 
p. starosta prečítal list p. Jarábeka J. k návrhu riešenia dopravnej situácie na úseku miestnej 
komunikácie pri OcÚ v Cinobani. 
p. starosta oboznámil poslancov – dopravaná situácia na tomto úseku je už poriešená spolu 
s dopravným inšpektorátom Lučenec. 
 

9.Informácia starostu obce o prezentácii firiem zaoberajúcimi sa odkanalizovaním 
obcí. 

   
p. starosta sa zúčastnil prezentácii firiem zaoberajúcimi sa odkanalizovaním obcí na 
stretnutí v Nitre. 
Pre našu obce by bol vhodný spôsob odkanalizovania tlakovou technológiou. 
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12.  Diskusia 

 
Diskusia bola priebežne k jednotlivým bodom programu. 
Poslanci v diskusii predniesli pripomienky občanov zo svojich volebných obvodoch. 
p. Korim  Pavol – doporučoval by zmeniť harmonogram vývozu komunálneho odpadu – 
vývoz odpadu zaviesť každý týždeň. 
    -  občania so sídliska v Cinobani žiadajú určiť miesto na venčenie psov. 
 
 
 

13. Záver 
 

Predseda návrhovej komisie  p. Zoka Ivan   prečítal jednotlivé body schváleného  
uznesenia č. 1/2013 z   27.02.2013.  
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Jozef  Melicher  
          starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala    Anna Pupalová 
        pracovníčka OcÚ  
     
Overovatelia zápisnice: 
 
p. Milan Káka               
 
p. Zuzana Hadbavná          
 
 
 
 
 

 
 


