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                                     Z á p i s n i c a                                                          

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré sa                                         

           konalo dňa 15.4.2013   v zasadačke   KD v Cinobani 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov : 9 

Prítomní poslanci : 8 

Neprítomní         :  1 – p.Antal Ján 

Ospravedlnení :     1 – p.Antal Ján 

Neospravedlnení: 0 

 

Hlavná kontrolórka : Bračoková Viera 

Starosta obce : Melicher Jozef 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril p. starosta . Privítal prítomných . 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

Za overovateľov zápisnice p.starosta určil :     p. Hadbavnú Zuzanu 

                                                                          p. Zoku Ivana 

Za zapisovateľku  určil p.Balkovskú Máriu  .Zapisovateľka skonštatovala , že je prítomných 8 

poslancov a tým je OZ uznášania schopné. 

 

   Za : 8                                  Proti :     0                                   Zdržal sa : 0 

3. Schválenie návrhovej komisie 

     Predseda : p.Garaj Michal 

     Člen :        p.Kiapeš Dušan 

     Člen :        p. Korim Pavol 

Za :  8                                    Proti : 0                                      Zdržal sa : 0                                                                                          

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

p.starosta navrhol doplniť bod.č.6 . podnety občanov, ostatné body sa posúvajú 
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1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Kontrola plnenia uznesenia  OZ č.1/2013 zo dňa 27.2.2013 

6. Podnety občanov 

7. Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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

9. Schválenie Záverečného účtu 

10. Schválenie dodatku k VZN 

11.   Rôzne –  informácie ,žiadosti  , podnety , pripomienky a iné  

 12.   Diskusia 

 13.   Záver zasadnutia OZ 

    

  - p .starosta  dal hlasovať za uvedený program zasadnutia 

 

Za :  8                                    Proti : 0                                      Zdržal sa : 0                                                                                          

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 1/2013 zo dňa 27.2.2013  

Uznesením  neboli uložené žiadne úlohy 

 

 6. Podnety občanov 

p.starosta vyzval p.Vetrfeinovú , aby sa ujala slova  

p.Vertfeinová –my ako občania obce sme si odkúpili byty  v Katarínskej Hute č.13 a14, boli 

v zlom stave , byty boli  v majetku  sklární. V roku 2003 nás nikto neupozornil ,  že môžeme 

odkúpiť  priľahlé pozemky .Desať rokov po odkúpení bytov sme si mysleli, že už budeme mať 

pokoj.Na základe  konkurzu  kúpila skláreň  fi.R-GLASS s konateľom  p.Riečicom .Im pozemky 

nie sú potrebné , tých sa chcú zbaviť,  ale aj ČOV .Keď sklárne skončili činnosť niekto sa o to 

nestaral.Z kanalizácie vytekala voda.V roku 2009 som upozornila , aby sa to opravilo.  Nikto sa 

neozýval  , platili sme za stočné  sklárňam 10 rokov. SVB  sme boli oslovený  novým majiteľom , 

že nesmieme vypúšťať odpadovú vodu do ČOV nakoľko nie je funkčná .Jedná sa o 32 bytov , 63 

osôb. Teraz nám poraďte čo máme robiť. 

p.starosta – ja som sa stretol s p. Riečicom  Ich podnikanie nie je čo sa týka odpadových vôd. 

Za obec som zisťoval , čo môžeme urobiť .V obci Cinobaňa má byť dokončená kanalizácia.ČOV 

v Cinobani by mala postačovať aj pre Katarínsku Hutu. Vyvolal som jednanie a poprosil som 

p.Ing.Hronca , konateľa fi. AQUMAAT ,s.r.o, projektovanie a realizácia vodohospodárskych 

stavieb , Nemce , ktorý Vám vysvetlí čo sa v tomto dá robiť .Nakoľko sme obec nad 2000 

obyvateľov , do roku 2015-2016 by mala byť obec skanalizovaná. 
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Ing.Hronec – Váš problém je fakticky havarijný stav. Septiky sa nemôžu budovať , len žumpa , 

keby sa dalo využiť aspoň objem tých nádrží. Nemáme kompetencie rozhodovať za  životné 

prostredie , aby  to vyriešilo tento Váš problém  

p.starosta – je potrebné dať žiadosť na obec a bude sa to riešiť v rámci našich možností .Čo sa 

týka  Katarínskej Huty  bola by najvýhodnejšia  tlaková kanalizácia. 

Ing Hronec – projekty ktoré má obec urobené nie sú dobré , nakoľko niektoré domy sú 

nenapojiteľné , tam by pomohla len tlaková kanalizácia .Ak by bol zo strany poslancov záujem 

mohli by ste sa prísť pozrieť do obce Sekule, Moravský Svätý Ján ,  kde sa takáto kanalizácia 

buduje. 

7. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

- p.Bračoková – predložila obecnému zastupiteľstvu  Protokol – správa o výsledku kontroly zo 

dňa 18.2.2013 a 19.4.2013 

  viď príloha zápisnice. 

OZ uvedené protokoly zobralo na vedomie 

 

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

- p. Kiapeš  Dušan – predseda komisie stavebnej a životného prostredia – komisia  sa zaoberala : 

1.žiadosťou  Jozefa a Ivany Uhrínovcov , bytom Cinobaňa č.62 o odkúpenie obecného pozemku , 

komisia nedoporučuje uvedený pozemok predať 

Za : 8                                                   Proti : 0                                 Zdržal sa :0 

2. Odsúhlasením smerného čísla pre odvádzanie odpadových vôd . 

Komisia odporúča  stanoviť smerné číslo spotreby vody na osobu za rok 29 m3 čo činí 14,50 € 

  Za : 8                                                     Proti :0                               Zdržal sa :0 

- návrh na  jeden bezplatný vývoz odpadových vôd na 1 rodinu za rok v domácnosti , kde nie je 

vybudovaná kanalizácie 

  Za : 8                                                    Proti :0                                 Zdržal sa : 0 

-p.Garaj  Michal  – predseda komisie finančnej a správy majetku – komisia  zasadala dňa     

  8.4.2013 – program bol nasledovný : 

  1. Žiadosť R-GLASS Trade .s.r.o Lučenec o odpustenie – zníženie DzN na rok  2013 

            Komisia nedoporučuje schváliť žiadosť , z dôvodu že obec nemá vo VZN o miestnych 

daniach povolenú úľavu ani oslobodenie pre PO.  

Za : 8                                                   Proti : 0                                Zdržal sa : 0 

Žiadosť nebola schválená. 
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Finančná komisia doporučuje DzN rozložiť na viac splátok, aby nemuseli daň zaplatiť naraz 

OZ ukladá riešiť platbu DyN na rok 2013 splátkovým kalendárom pre spol.R-GLASS TRADE , 

s.r.o Lučenec 

Termín do : 30.04.2013                                                    Zodpovedná : 

                                                                                          Spodniaková Erika – pracovníčka  OcÚ 

 

   2.  Návrh Dodatku č.1 a prílohy č.1 k VZN č.22/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Cinobaňa 

- p.riaditeľ  ZŠ s MŠ ,RnDr.Čop S. – absolutne podľa nového výpočtu tieto prostriedky nebudú 

postačovať.Návrh Dodatku č.1 : 

Za :  7                                          Proti :0                                             Zdržal sa : 1 – p.Káka M. 

Príloha č.1 sa neschvaľuje 

p.starosta – ostávame pri doterajšom financovaní školských zariadení 

 

 3.  Financovanie záujmového vzdelávanie CVČ v roku 2013 

Každá obec,ktorá má deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci k 1.1.2012, 

dostane financie na záujmové aktivity detí a mládeže v roku 2013. V našej obci je štatistickým 

úradom vyčíslených  281 detí v tomto veku. V podielových daniach by sme mali na prepočet 

týchto detí dostať finančné prostriedky vo výške18.298,72 €. Tieto fin. prostriedky obec 

prerozdelí na základe žiadostí formou dotácií pre CVČ, záujmové vzdelávanie v Základnej 

škole, záujmovú činnosť mladých ľudí v obci. 

Na základe uvedených skutočností sme dostali 2 žiadosti na financovanie uvedených aktivít: 

 

a. Žiadosť Mesta Brezno o dotáciu na rok 2013 do CVČ za dieťa s trvalým  pobytom v  

Cinobani 

b.  ZŠ s MŠ Cinobaňa - Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na  záujmové útvary. 

 

Finančná komisia doporučuje OZ schváliť 15,– € na rok 2013 a dieťa s trvalým pobytom 

v Cinobani, ak navštevuje CVČ mimo územia obce Cinobaňa  a 15,-€ na rok 2013 a dieťa 

s trvalým pobytom v Cinobani , ak navštevuje záujmový útvar organizovaný Základnou školou v 

Cinobani 

 

Za: 8                                                  Proti :0                             Zdržal sa : 0 
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6. Návrh záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2012 

 Na zasadnutie komisie p .Balkovská  - predložila správu o rozpočtovom hospodárení obce 

Cinobaňa za rok 2012 – Záverečný účet.V súlade s  § 9 – Rozpočet obce zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol Záverečný účet zverejnený na stránke obce 

aj na úradnej tabuli dňa 26.3.2013.Povinnosť zverejniť Záverečný účet je 15 dní pred jeho 

schválením v OZ. Členom komisie a poslancom bol zaslaný materiál po zverejnení.  

Hodnotenie plnenia programov – Monitorovacia správa k 31.12.2012 bola spracovaná ako samostatný 

materiál . 

Bolo predložené aj  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu . 

Finančná komisia doporučuje OZ : 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra zobrať na vedomie. 

2. schváliť  výsledok hospodárenia obce za rok 2012 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení neskorších predpisov , 

t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu , schodok vo výške  4.660,46 €. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške -5636,05 €  vykryť z rezervného 

fondu. 

3. celoročné hospodárenie obce Cinobaňa za rok 2012 schváliť bez výhrad . 

Za : 8                                                             Proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

7. Plat starostu 

Plat  starostu by sa mal podľa zákona raz ročne prerokovať v OZ. 

Aktuálny stav je 2.403,00 € 

 OZ  navrhuje plat ponechať v pôvodnej výške ,t.j. 2403,- € s účinnosťou od 1.5.2013 

Za : 8                                                         Proti : 0                               Zdržal sa : 0 

 

8.Návrh na odmenu kontrolórke obce za I.štvrťrok 2013 

OZ schvaľuje odmenu kontrolórke obce za I.štvrťrok 2013 vo výške 7,75 %. 

 

- p.Hadbavná Zuzana – predsedníčka komisie ZPOZ –u ,  

-komisia pripravuje  podujatie pri príležitosti 60.výročia založenia Zborov pre občianske 

záležitosti , ktoré sa bude konať v našej obci  dňa 25.5.2013 v obradnej sieni Obecného úradu 

v Cinobani 

- podávame návrh na prijatie nového člena komisie p.Spodniakovej Eriky  ako matrikárky 
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Za : 8                                                  Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

  9.Schválenie Záverečného účtu – prerokované v bode 8.pod č.6 

 

10.Schválenie dodatku k VZN – prerokované v bode 8.pod č.2 

 

11. Rôzne – informácie , žiadosti , podnety, pripomienky a iné 

 

- ďalšie  zasadnutie OZ bude dňa 26.6.2013 

p.Bračoková predložila grafický návrh  tabuliek na označenie ulíc , vzory tabuliek od f.Olymp 

Šmrhola a Gemer KOVO , Sirk  boli predložené poslancom. Po návrhoch poslancov 

p.starosta dal hlasovať , za tabuľky bez erbu od fi.Gemer KOVO , Sirk 

 Za :8                                                      Proti : 0                                          Zdržal sa : 0 

- p.starosta informoval o projekte Teréna sociálna práca v obci Cinobaňa, ktorý začal od 1.apríla 

2013 a bude trvať do 31.marca 2015.Obci budú poskytnuté prostriedky vo výške 40531,- € obec 

bude spolufinancovať  5 % vo výške 2133,- €.Terénny sociálny pracovníci boli vybratí na základe 

výberového konania a to Bc. Katona Peter a pomocný sociálny pracovník p.Demjan Jozef 

- p.starosta –dňa 4.5.2013 sa bude konať podujatie Cinobanský kotlík  

- v areály bývalých zlievární bude pôsobiť fi.NémetTECH ktorá zamestná cca 40 ľudí  

 

  12. Diskusia   

- p.Zoka – podľa môjho názoru by mali byť zasadnutia OZ každý mesiac ,lebo za dva mesiace sa 

nakopí veľa bodov , ďalej by som chcel pripomenuť za obecné a štátne cesty – výtlky , či by sa 

niečo nemohlo opravovať v rámci našich síl 

p.starosta – vidíte cesta  Mládzovo – Turičky nerobí sa nič 

- p.Káka – mohlo by sa verejné osvetlenie v rámci šetrenia vypínať v noci 

- p.Belko – v obci sú nepovolené skládky odpadu 

-p.Korim – je potrebné upraviť bod č.6 v Rokovacom poriadku, ďalej by som žiadal informáciu 

o obecnom plese 

Obecné zastupiteľstvo ukladá kultúrnej pracovníčke p.Očovanovej vyhodnotiť kultúrnu akciu – 

III.Cinobanský ples od 26.6.2013 
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13/ Záver 

  Na záver sa p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ     

  

 

 

Zapísala : Balkovská Mária                          Overovatelia : Zuzana Hadbavná....................................... 

                                                                                              Ivan Zoka           ........................................  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Melicher Jozef                                                                                         

                                                                                    starosta obce 

 

 


