
 1 

                                     Z á p i s n i c a                                                          

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré sa                                         

           konalo dňa 27.6.2012   v zasadačke   KD v Cinobani 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov : 9 

Prítomní poslanci : 7 

Neprítomní         :  2 

Ospravedlnení :     2 

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. Belku Dušana 

                                                                          p. Garaja Michala 

Za zapisovateľku  určil p.Balkovskú Máriu  .Zapisovateľka skonštatovala , že je prítomných 6 

poslancov a tým je OZ uznášania schopné. 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

- p.starosta prečítal návrh programu , ktorým sa bude riadiť zasadnutie OZ 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola plnenia uznesenia  OZ č.4/2012 zo dňa 30.5.2012                                      

6. Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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

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

 9. Diskusia 

10.Záver zasadnutia OZ 
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  - p .starosta  dal hlasovať za uvedený program zasadnutia 

  

   Za : 6                                   Proti :     0                                   Zdržal sa : 0 

 

4. Schválenie návrhovej komisie 

     Predseda : p.Nociar Ivan 

     Člen :        p.Kiapeš Dušan 

     Člen :        p. Hadbavná Zuzana 

Za :  6                                    Proti : 0                                      Zdržal sa : 0                                                                                          

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.4/2012 z 30.5.2012 

 v bode V.ukladá : 

1. Zaslať výmer na zaplatenie poplatku za užívanie VP – ambulantný 

predaj - pre p. Cienika, Poltár. 

Termín: ihneď                                                                        Zodp.: Erika Spodniaková 

                                                                                                          Pracovníčka  OcÚ 

Úloha splnená 

 

V  bode    V. d o p o r u č u j e starostovi obce 

 

1. vyzvať vlastníkov budovy starej školy v areáli Evanjelickej cirkvi  v 

Cinobani – p. Líšku, Košice a KÚ BB o vykonanie nápravy – zabezpečenie stavby 

proti úrazu. 

Úloha v plnení 

p.starosta – volali sme p.Líškovi , povedal , aby sme skúsili zohnať nejakého kupca za 1.000,00€, 

najlepšie by bolo , keby to darovali ev.cirkvi 

p.Kiapeš – ale sa mali vyjadriť k zabezpečeniu stavby. 

OZ ukladá p.Bračokovej L.vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti zdedenej po p.Líškovi o jej 

zabezpečenie proti úrazu 

6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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

  viď príloha zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi CŚK zabezpečiť odvod vstupného do pokladni CŠK.  

Vykonať zúčtovanie dotácie za rok 2011 s Cinobanským športovým klubom 
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    Termín :   ihneď                                                          Zodpovedná : Spodniaková Erika 

                                                                                                               pracovníčka OcÚ 

 

Je potrebné v CŠK viesť evidenciu sponzorských darov.  

 - ďalej p.Bračoková predložila  OZ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 

2012 viď prílohu 

príchod poslanca p.Zoku 

p.starosta dal hlasovať  za predložený plán na II.polrok 2012 

  Za : 7                                                 Proti : 0                                  Zdržal sa :  0 

 

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

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

zaoberala žiadisťou p.Mátejovej o odkúpenie budovy bývalých potravín v Cinobani, 

komisia doporučuje OZ schváliť odkúpenie budovy za 500 €  

p.starosta dal hlasovať kto je za odpredaj budovy  za 500 € do konca roka 2012 

 

  Za : 7                                                     Proti :0                               Zdržal sa :0 

-ďalej sa komisia zaoberala  priamim odpredajom pozemku vo vlastníctve obce p.č.1576/3 vo 

výmere 242 m2, parc.č.1576/4 o výmere 18 m2 , parc č.1576/5 o výmere 25 m2 ..Prípad je hodný 

osobitného zreteľa .Dôvod osobitého zreteľa je , že na pozemku p.č.CKN 1576/4 sa nachádza 

časť nehnuteľnosti so súpisným číslom 352 , ktorá je výlučným vlastníkom žiadateľa 

p.Gabľasovej.  Minimálna hodnota je 670,- € . Záujemca bol jeden. P.Gabľasová  

Predmetom priameho predaja bola aj budova ZŠ na Žihľave  p.č.1418/4 na výmere 

116m2.Predmetná nehnuteľnosť je vedená na LV Obce Cinobaňa č.738.Pozemok pod ZŠ nie je 

vo vlastníctve obce.Prípad je hodný osobitého zreteľa,vlastníkom pozemku je žiadateľ 

 Ing.Šimkovič Pavel.Minimálna hodnota je 1.420 €. 

Boli dvaja žiadatelia , p.Šimkovič cenová ponuka 2.222 € a p.Jalovecký Lučenec 2.100 €. 

Nehnuteľnosť bude odpredaná záujemcovi s vyššou ponukou p.Ing-Šimkovičovi.  

- p.starosta  - v Turičkách  majú záujem o odkúpenie pozemkov , ale dali si to vymerať tak , ako 

sme my nechceli.Zavolali si geodeta dali si to vymerať inak. Znalkyňa zatiaľ nebola zavolaná. 

- p.Garaj  Michal  – predseda komisie finančnej a správy majetku – komisia nezasadala, 

dávam návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za II.štrvťrok 2012 . 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu kontrolórke obce za II..štvrťrok 2012  vo výške  11,86 %. 
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-  p. Zoka Ivan – predseda komisie kultúry,telovýchovy,športu,sociálnej a verejného poriadku 

- komisia  nezasadala 

- p.Hadbavná Zuzana – predsedníčka komisie ZPOZ –u , viď zápis z komisie 

- p.Korim Pavel – predseda komisie redakčnej rady – viď zápis 

 

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

- ďalšie riadne zasadnutie OZ bude dňa 26.9.2012 

- p.starosta predložil OZ na schválenie faktúru za rekonštrukciu rozvodov vody a cirkulačného 

vedenia firmou REMONTA s.r.o , Zvolenská Slatina vo výške 4.484,31 € v MŠ v Cinobani 

  Za : 7                                                 Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 - Protokol o zverení majetku do správy č.1/2012 medzi účastníkmi Obec Cinobaňa a ZŠ s MŠ 

Cinobaňa vo výške 39.053,46 € 

Viď protokol. 

     Za : 7                                                 Proti : 0                                 Zdržal sa :0 

- Združenie na likvidáciu odpadov nám ponúka  15 kontajnerov za 0,15 € za kus na 

mesiac.Najviac sú nám potrebné na sklo a plasty. 

- p.Korim – treba zverejniť vývoz odpadov 

- p.Očovanová – na stránke obce je zverejnený vývoz odpadov a rozdávali sa aj letáky 

- p.starosta -  Ev.cirkev žiada o odkúpenie zásobníka z plynovej kotolne, ja som obvolal rôzne 

firmy  či by niekto nemal záujem o zariadenie v bývalej kotolni, musíme rozhodnúť čo s tým. 

     Či to predať niekomu za šrotovú cenu. 

OZ ukladá starostovi obce zistiť firmy a cenové ponuky na odkúpenie technológie z plynovej 

kotolne. Termín : do 26.9.2012 

 -   p.starosta predložil na schválenie  nákup osobného motorového vozidla Škoda YETTI. 

Odkupná  hodnota Škody Felícia bude  odpočítaná z ceny nového vozidla 

    Za : 6                                           Proti : 0                                   Zdržal  sa : p.Belko 

p.Balkovská – predložila OZ čerpanie rozpočtu k 31.3.2012  

OZ zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu za I.polrok 2012 

- p.starosta informoval o výjazdovom rokovaní BBSK v Poltári , kde sa hovorilo o rekonštrukcii 

cesty  Breznička – Turičky v roku 2013.Cestu medzi Cinobaňa – Lovinobaňa  VÚC plánuje 

opravovať 

-  informácia z rokovania vlády SR v Poltári o poskytnutí finančného príspevku na rekonštrukciu  
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    Domu smútku v Cinobani  vo výške 13.500 €, plánujeme  výmenu okien a prestrešenie       

  schodov . Rekonštrukcia KD , že keď  budú finančné prostriedky tak prihliadnu na okres Poltár  

p.Korim – čo bude s tým vodovodom v Katrínskej Hute – do budúceho OZ budem informovať 

p.starosta – chcel by som sa poďakovať všetkým ,ktorí pomáhali a zúčastnili sa oslavy 

p.Kobličeka , ešte chcem pripomenúť , že OHL Pozemné stavby , Bratislava nám poskytli  

1.000 €  sponzorstvo na túto akciu. Pán Kobliček bol tiež veľmi spokojný. 

  9. Diskusia   

-p.Belko –   na ceste  od Cinobane do Točnice sú ovisnuté stromy ,treba tam vykonať nejakú 

úpravu,vyzvať Regionálnu správu ciest a Urbár Točnica  na vykonanie úpravy . 

- deti sa nesprávajú slušne na ihrisku v Cinobani , je tam veľký hluk.Bolo by potrebné ihrisko 

oplotiť , treba zistiť koľko by to stálo 

- p.Kiapeš Dušan – bolo by potrebné v Turičkách opraviť chodník pred p.Dudekom  , oplotiť 

kultúrny dom , opraviť autobusovú zastávku 

- p.starosta  - autobusové zastávky v Turičkách a Katarínskej Hute sa budú robiť na budúci rok   

-p.Kiapeš – pred obchodom  v Turičkách odstrániť drevenú terasu, vyzvať Družsto Budúcnosť na 

jej odstránenie , zodpovedná p.Bračoková do 26.9.2012 

-p.Zoka – pozemky pri Vrbiniakovcoch  sú tam stroje , aj nejaké stavby je to náš majetok ? 

p.starosta – Vrbiniakovci to chcú kúpiť 

p.Zoka – je potrebné upozorniť rómskych občanov na udržiavanie poriadku oproti p Vrbiniaka , 

Zodpovedná Bračoková Lívia  do 26.9.2012 

- ďalej upozorňujem na  parkovanie áut na nových chodníkoch , ale aj na starých 

- budovu ZŠ v Katarínskej Hute sme predali – je potrebné majiteľa upozorniť , aby  okolie kosil 

-p.Korim – k cintorínu dať kontajner na sklo , chodník pri p.Kupcovi končí 

-p.starosta – dalej by sme robili z vlastných zdrojov 

p.Nociar – je potrebné odstrániť jamu pri cintoríne v Katarínskej Hute 

sl.Cerovská – ja by som  bola rada , keby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo  výhernými  hracími 

automatmi  , OZ doporučuje  starostovi obce prerokovať žiadosť občanov obce za zrušenie  

výherných hracích prístrojov v  obci 

 - doplniť rokovací  poriadok obce, zodpovední pracovníci OcÚ do 10.9.2012 

p.Segeč – v Katarínskej Hute pri dome č.16 je otvorená studňa 

Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii redakčnej rady zverejniť v letnom čísle Cinobanského 

občasníka článok o projekte Revitalizácia centrálnej zónny  Obce Cinobaňa                                                              

starostovi obce prerokovať žiadosť občanov obce za zrušenie  výherných hracích prístrojov v  

 obci  termín do 11.7.2012 zodpovední poslaci OZ a komisia redakčnej rady 
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10/ Záver 

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

  

 

 

Zapísala : Balkovská Mária                          Overovatelia : Belko Dušan ....................................... 

                                                                                              Garaj Michal........................................  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Melicher Jozef                                                                                         

                                                                                    starosta obce 

 

 


