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

ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2012 
v zasadačke KD v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        8 
Neprítomní poslanci:   1  (p. Garaj Michal sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov) 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov a zamestnancov obecného úradu. 
 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa   
30. mája 2012 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Hadbavná Zuzana 
            p. Antal Ján  
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Lívia Bračoková, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Anna Púpalová 
  
 
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.  Milan Káka  
 Člen       :  p.  Dušan Kiapeš 
 Člen       :  p.  Ivan Nociar 
 

Za:        8                           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. 2/2012 zo dňa 29.2.2012 

6. Podnety občanov obce 

7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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

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

10. Diskusia 

11. Záver zasadnutia OZ 

 

 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   8                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 2/2012 zo dňa 29.2.2012 
 
Uznesenie č.2/2012 bolo v bode V. -  ukladá: 
 

1. Pripraviť odpredaj pozemku  pre pani Oľgu Gabľasovú 
 
Termín: do konca  apríla   Zodp.  Lívia Bračoková 
 
P. Lívia Bračoková následne po vyzvaní starostu obce zhodnotila odpredaj pozemku s 
tým, že v súčasnosti prebieha nacenenie danej nehnuteľnosti od znalkyne p. Ing. 
Václavíkovej, a po následnom odhlasovaní zámeru obce Cinobaňa bude zverejnený  
predaj podľa platnej legislatívy. 
 
 

 
 

2. pripraviť odpredaj starej školy na Žíhľave 
 
Termín: do konca apríla   Zodp. Lívia Bračoková  
 
P. Lívia Bračoková následne po vyzvaní starostu obce zhodnotila odpredaj budovy  
s tým, že v súčasnosti prebieha nacenenie danej nehnuteľnosti od znalkyne p. Ing. 
Václavíkovej. A po následnom odhlasovaní zámeru obce Cinobaňa bude zverejnený 
následný predaj podľa platnej legislatívy. 
 
 
Hlasovanie  za predaj pozemku pri r. Gabľasovej s následným zverejnením zámeru 
obce Cinobaňa  o predaji majetku: 
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Hlasovanie za zverejnenie zámeru predať obecný pozemok pri r. Gabľasovej.: 
Za:     8 poslancov  Proti.  0 poslancov zdržal sa:  0 poslancov 
 
 
 
Hlasovanie- zverejnenie zámeru obce Cinobaňa predať starú školu na  Žíhľave  
 
 
Za:   6 poslancov  proti: 1 -  p. I. Zoka  zdržal sa: 1 -  p. D. Belko 
D. Kiapeš 
M. Káka 
Z. Hadbavná 
I. Nociar 
J. Antal  
P. Korim   

 
 
6.  Podnety občanov obce  
 

- žiadne podnety od občanov obce 
 
 
7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
Pred OZ bol poslancom a p. starostovi doručený protokol- správa o výsledku kontroly 
(porovnanie nákladov  za rok 2011 a s rokom 2010).  
Hlavná kontrolórka vykonala v marci 2012 kontrolu účtovnej uzávierky – súvahy , výkaz 
ziskov a strát,  hlavnej knihy, výkazu o plnení príjmov a výdavkov rozpočt. organizácií. a  
poznámok za rok 2011. 
Ďalej vo februári 2012 bola vykonaná kontrola inventarizácie majetku obce za rok 2011, a to 
k 31.12.2012. 
Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 
 
p. Korim Pavol – skonštatoval, že máme pohľadávky voči sociálne slabším občanom, a že je 
problém s vymáhaním  
p. starosta – obec môže dať na odpis len  16,6 € ostatné záväzky treba vymáhať. 
p. Belko – treba vyzvať zamestnávateľa a záväzky strhávať 
p. Púpalová – tento úkon nie je jednoduchý 
p. Antal – treba dať  upomienku a potom exekúciu, skúsme ešte raz doručiť , pani Čopeková, 
ktorá má podlžnosť 119,9 € preberá poštu u Nociarov v Kat. Hute 
p. Kiapeš D.- netreba dávať občanom príspevok , keď nemáme istotu, že ho vrátia 
p. Korim – mal otázku, či protokol bez DPH ide do uzávierky 
p. Bračoková V – odpovedala, že bez DPH 
 
OZ berie na vedomie protokoly hlavnej kontrolórky. 
OZ ukladá pani Spodniakovej vyzvať dlžníkov s termínom do 15.5.2012 na zaplatenie 
záväzkov voči obci. 
 
 
8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií 
 

I) stavebná komisia: predseda D. Kiapeš informoval prítomných o zasadnutí stavebnej 
komisie, ktorá sa konala dňa 18.4.2012. 
 

a) Žiadosť spoločnosti NOVABU s.r.o. (starý mlyn) o povolenie vypúštania splaškov 
hadicou cez cestnú komunikáciu do kanalizácie, kt. sa nachádza na opačnej strane 
cesty. Stavebná komisie odporúča neschváliť tento spôsob prečerpávania splaškov. 
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Hlasovanie za neschválenie: 
 
    Za:  8 poslancov            Zdržal sa:   0 poslancov       Proti:  0 poslancov 
 

b) Žiadosť p. Dušana Palíka o odkúpenie obecného pozemku v Turičkách pri ihrisku. 
Stavebná komisie schvaľuje predaj pozemku.  
OZ  schvaľuje predaj obecného pozemku. 

 
Hlasovanie za odpredaj pozemku  na parcele č. 160/1 v k.ú. Turičky.  
 
Za: 8 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Proti: 0 poslancov 
 
 

c) Žiadosť Miroslava Urdu o odkúpenie obecného pozemku na výstavbu garáže. 
Stavebná komisia navrhla odpredaj pozemku, s tým , že pán Urda si zabezpečí na 
vlastné náklady preloženie elektromerov, ktoré sú umiestnené na poslednej garáži 
a ďalšia podmienka bola odkúpiť pozemok na dvojgaráž. 
 

- p. Antal – nesúhlasím, nakoľko projekt elektriky bude veľmi drahý 
- D. Belko – keď mal p. Urda požiadavku o výstavbu garáže , s takýmito nákladmi 

musel počítať 
- p. starosta – návrh je odstrániť kompostovisko, kde sa uvoľní stavebný pozemok na 

výstavbu garáží. 
- I. Zoka – nesúhlasím , pretože pokiaľ tam bude mať dieľňu nebudú zachované 

štandartné rozmery, čo sa týka dĺžky aj výšky a tiež z enviromentálneho hľadiska. 
 
OZ berie na vedomie a ukladá p. Bračokovej Lívii  zaslať p. Miroslavovi Urdovi oznámenie 
o tom, že pokiaľ má záujem o výstavbu garáže musia byť zachované štandartné rozmery 
garáže prislúchajúce k radovej zástavbe. 
 

d) Žiadosť  Štefana Vrbiniaka o odkúpenie obecného pozemku. Stav. Komisia sa ešte 
k predmetnej kúpe nevyjadrila, nakoľko prebiehajú návrhy na riešenie kanalizácie 
týmto pozemkom. 

 
OZ  sa zhodlo na odpredaji pozemku s podmienkou zápisu vecného bremena, čím sa umožní 
vstup na pozemok pri výstavbe kanalizácie. 
 
 
Hlasovanie za odpredaj  obecného pozemku: 
 
Za: 8 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Proti: 0 poslancov 
 
 

e) Žiadosť p. Márii Čomajovej o zakrytie potoka. 
Odporúčanie stav. komisie je, že obec nemôže dať súhlasné stanovisko, nakoľko 
tento vodný tok nie je vo vlastníctve obce, ale vo  vlastníctve  Slovenského 
vodohospodárskeho podniku B. Štiavnica. 
 
OZ berie na vedomie a ukladá p. Lívii Bračokovej zaslať p. Čomajovej stanovisko 
k zakrytiu  potoka, s tým, že uvedený pozemok nie je vo vlastníctve obce. 
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II.  Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku.  
 
Predseda komisie p. Zoka informoval prítomných o programe kultúrnych akcií na 
mesiac máj. V programe je zaradené: stavanie mája, volejbalový turnaj, stretnutie 
heligonkárov v Cinobani. Zápisnica zo zasadnutia je priložená v prílohe. 
 
 
 
III.  Komisia redakčnej rady 
 
Predseda komisie p. Korim Pavol informoval prítomných zo zasadnutia komisie 
redakčnej rady.  P. Korim informoval o žiadosti prijať nového člena - Simony 
Albertovej za redaktora. Vzhľadom na to, že sa jedná o 15 ročnú študentku, nebolo 
možné hlasovať za tento návrh,  preto musia dať rodičia písomný súhlas. 
Zápisnica zo zasadnutia je priložená v prílohe. 
OZ berie na vedomie doporučenie redakčnej rady prijať za člena redakčnej rady 
Cinobanského občasníka sl. Simonu Albertovú. 
 
 
IV.  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 
pri OZ v Cinobani 
 
Predseda komisie p. Ján Antal informoval prítomných zo zasadnutia komisie. 
Informoval o splnení si úlohy, ktorá vyplývala z predchádzajúceho zastupiteľstva 
pre p. Ing. Švikruhovú. 
Zápisnica zo zasadnutia je priložená v prílohe. 
 

 
9. Rôzne- informácie,  žiadosti,  zmluvy,  ponuky a iné 
 
a)    p. starosta informoval o žiadosti poskytnúť hasičské auto pre akciu motokrosu v Točnici, 
s tým , že všetky náklady uhradia.  
OZ schvaľuje výpomoc pre Športfan - poskytnutie požiarneho auta. 
 
Hlasovanie:      Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
 
b)  - p. starosta informoval o neschválení Žiadosti o NFP pre projekt separovaného zberu, 
z dôvodu veľkého počtu uchádzačov.  
OZ berie na vedomie informáciu o neschválení žiadosti. 
 
V rozpočte sme mali vyčlenených 5000,- € na separovaný zber, preto ak nám nebudú 
zapožičané zberné nádoby zo Združenia obcí pre likvidáciu odpadu, budeme nútení ďalšie 
1100 l zberné nádoby nakúpiť v počte 14 ks. 
 
Hlasovanie za nákup zberných nádob: 
 
    Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
 
OZ schvaľuje nákup 14 ks 1100 l zberných nádob na separovaný odpad. 
OZ schvaľuje odstrániť veľké 7000 l kontajnery. 
 
c)   p. starosta informoval o konferencii, ktorá sa uskutoční v termíne 14.-18.5. na Poľane 
ohľadne archeologického náleziska . Následne (17.5.) sa uskutoční  exkurzia s p. 
Furmánekom na archeologické  nálezisko v Cinobani.  Obec Cinobaňa zabezpečí výstavbu 
altánku na bezplatne prenajatom pozemku od Urbársekeho , komp. a pašienkového 
spoločenstva. 
P. Lívia Bračoková zabezpečí ohlásenie drobnej stavby. 
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Hlasovanie za vybudovanie prístrešku: 
 
Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
 
d)   p. starosta informoval o potrebe nákupu nového čerpadla na ČOV v hodnote 1 650,- €. 
Čerpadlo sa bude nakupovať od spoločnosti BRAUN Šurany. 
OZ schvaľuje nákup nového čerpadla. 
 
Hlasovanie za nákup nového čerpadla: 
 
Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
 

e) p. starosta informoval o životnom jubileu nášho spoluobčana p. Tibora Koblíčeka z  
Turičiek. Pri tejto príležitosti nás oslovilo Novohradské osvetové stredisko, že by mali 
záujem zviditeľniť jeho tvorbu v obci Cinobaňa dňa 9.6.2012 o 14,00 hod. V priestoroch 
kultúrneho domu bude zabezpečená jednodňová expozícia. 
OZ berie na vedomie uvedenú informáciu. 

 
 

f) p. starosta informoval, že k 1.4.2012 bolo na ÚP evidovaných 455 nezamestnaných. Od 
1.5.2012 do 31.10.20112 prijímame na aktivačné práce 38 občanov a na menšie obecné 
služby 38 občanov (na 6 mesiacov). 
OZ berie na vedomie informáciu o počte nezamestnaných. 

 
 

g) p. starosta informoval zo stretnutia klubu starostov.  V súčasnosti prebieha 
monitorovanie spojov autobusovej dopravy na linke Lučenec – Katarínska Huta – 
Málinec s cieľom rentability dopravy. 
OZ berie na vedomie informáciu o monitorovaní liniek. 

 
h) p. starosta informoval o Monitorovacej správe plnenia Programového rozpočtu obce 

Cinobaňa k 31.12.2011. 
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu. 

 
 

i) P. Korim Pavol – vyjadril sa, že v roku 2010 sme celkom zaplatili za odpady 35 130,-€, 
v roku 2011 29 170,-€ čo je iba 6 000,- € úspora, napriek tomu, že sa vyvážalo iba každý 
druhý týždeň. Na obecnom zastupiteľstve vlani sme sa dohodli, že tento úsporný režim 
bude len dočasný, pretože „ Cinobaňa smrdí“. 
p. starosta- odpovedal, že napriek tomu, že vývozy sú iba každý druhý týždeň sú vyššie 
náklady na pohonné hmoty, preto tá úspora fin. prostriedkov nie až taká veľká, ako 
mohla byť. 
 
p. Segeč. Miroslav- v Katarínske Hute sa robia čierne skládky, treba to riešiť. Na 
internáte robia výrastkovia neporiadok . 
 
p. Korim P. – pripomienkoval, že sa vlani neuskutočnilo cvičenie požiarnej ochrany. 
p. starosta – v súčasnosti nemáme finančné prostriedky na chod dobrovoľného 
hasičského zboru, je to o financiách. 

 
j)  Poslanci OZ obdržali návrh novej Smernice obce Cinobaňa na zabezpečenie  zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov 
(Zákon o slobode k informáciám) s uvedením sadzobníka úhrad za služby občanom. 
Uvedenou smernicou sa má zaoberať aj finančná komisia. 
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k) p. starosta informoval – v marci sa uskutočnila kontrola zo Štátnej energetickej 
inšpekcie z krajského inšpektorátu BB  na kotolňu. Podľa vyhlášky č. 328/2005 Z.z. je 
najvyššia povolená strata z množstva tepla 6%. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 
sme dosiahli nadnormatívnu tepelnú stratu na sekundárnych rozvodoch 15,7 %. 

 
l)  p. starosta informoval o konaní ďalšieho zastupiteľstva dňa 30.5.2012. 

 
m)  p. starosta informoval – o postoji p. Máteja k bufetu, kedy v r. 2009 obecné 

zastupiteľstvo súhlasilo s predajom za 995,-€. Uvedený predaj sa však nezrealizoval,   
pretože  stavba bufetu nebola pre obec potrebná. 

p. Belko – nech stavbu zrušia, pretože pozemok potrebujeme, a nech doplatia aj 

nájomné ku dnešnému dňu. 

OZ ukladá p. Lívii Bračokovej 1) vyzvať p. Mátejovú na zaplatenie nájmu 

                                   2) vyzvať p. Mátejovú na odstránenie stavby 

10.  Diskusia 

 
a) p. Zoka – mal pripomienku k vypiľovaniu drevín pri štátnej ceste v smere 

Cinobaňa - Točnica. Treba to dočistiť a upraviť. 
OZ ukladá p. Lívii Bračokove j vyzvať regionálnu správu ciest na úpravu 

a dočistenie daného úseku. 

 

b) p. Nociar I. – v Katarínskej Hute na zastávke je pokazený rebrík, z ktorého trčí 

drevo, je to nebezpečné, treba to opraviť. Na Hrnčiarkach – cesta k Dováľovi, je 

potrebné ju vysypať.  
-        p. starosta sa vyjadril,  že uvedený pozemok nie je vo vlastníctve obce, preto obec   

túto úpravu riešiť nebude. 

 

c) P. Hadbavná Zuzana – p. Ábelovský mal požiadavku rozšíriť parkovaciu plochu 

pred bytovkou č. 304 

- p. Korim P. – keby všetci dávali autá do garáže, bolo by dostatok parkovacích miest 

- p. starosta, keď majú požiadavku, nech ju dajú na komisiu 

 

d) Belko D. – projekt stredu obce je nekvalitne odvedený, chýbajú obrubníky, 

hocikde sa kýva dlažba. Pred Vantrubom je vlnovkavá dlažba. 

Treba pofotiť nekvalitnú robotu a zaslať Ekostavbe. 

Bračoková L . – Ekostavba s tým nemá nič, až chceme niečo riešiť ,tak cez    

Váhostav 

- p. starosta – keď bude kontrolný deň prizveme vás na stretnutie 

 

e) p. Korim P. – vedľa multifunkčného ihriska, kde sa kládli zatrávňovače, treba 

zabezpečiť výsev trávy. 

      Rudo Berky  nemá veľkú autoritu pred deťmi, treba osloviť p. Havrdu. 

 

f) p. Hadbavná Z. – mala otázku na p. Spodniakovú ako sa čerpajú normatíva na deti 

v MŠ 

p. Spodniaková – nie je správne rozčlenenie na počet žiakov 

 

g) Segeč. M. – p. Radičovej Božene treba dať upozornenie za nelegálnu skládku, 

ktorú robia z búracích prác 
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h) p. Bračoková V. -  poznamenala, že zatiaľ sa nehlasovalo za odmenu pre 

kontrolórku obce. 

p. starosta sa vyjadril, že na budúci mesiac, keď budú prítomní všetci poslanci 

 

i) p. Korim – treba upozorniť p. Cienika, ktorý predáva pečivo aj bez objednávky, 

aby si uhradil poplatky spojené s ambulatným predajom. OZ ukladá p. 

Spodniakovej Erike vyzvať p. Cienika za úhradu poplatkov s termínom ihneď. 
 
11. Záver 
 

Poslanec p. Káka Milan  prečítal návrh na uznesenie č. 3/2012 z 25.4.2012. 
Pripomienky k návrhu neboli. 
 
 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Zuzana Hadbavná          ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Antal Ján                       ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Bc. Lívia Bračoková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 
 
         Jozef  Melicher  
          starosta obce 


