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

ktoré sa konalo dňa 30. mája 2012 
v zasadačke KD v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        8 
Neprítomní poslanci:   1  (p. Ivan Nociar  sa ospravedlnil ) 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
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   
27. júna 2012 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil :  p. Milan Káka  
       p. Dušan Kiapeš  
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Anna Pupalová, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola určená p. Mária Majerová  
  
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.   Dušan Belko 
 Člen       :  p.   Michal Garaj 
 Člen       :  p.   Pavol Korim 
 

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. 3/2012 zo dňa 25.4.2012 

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. Schválenie záverečného účtu Obce Cinobaňa za rok 2011 

10. Schválenie VZN, dodatkov a príloh k VZN 

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

12. Diskusia 

13. Záver zasadnutia OZ 
 
Pripomienky k programu poslanci nepredložili, p. starosta dal hlasovať 
 
 Za:   8                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
p. starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ sa bude riadiť navrhnutým programom. 
 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 3/2012 zo dňa 25.4.2012 
 

Uznesením č. 3/2012 v bode  
V. ukladá 
 
1. –  vyzvať dlžníkov o zaplatenie pohľadávok – sociálnych dávok 
Termín: do 15.5.2012   Zodp.: Erika Spodniaková 
Úloha splnená 
 
2. – oboznámiť p. Urdu o predaji pozemku pod garáž za podmienok určených 

v zápisnici OZ 
Termín: do 15.5.2012   Zodp.: Lívia Bračoková 
Úloha splnená 
 
3. – oznámiť p. Márii Čomajovej, Cinobaňa č. 88 zistený stav o prekrytie potoka pri 
jej pozemku. 
Termín: do 15.5.2012   Zodp.: Lívia Bračoková 
Úloha splnená 
 
4. – vyzvať na zaplatenie nájmu za pozemok a odstránenie budovy bývalých potravín 
vo vlastníctve p. Mátejovej Heleny. 
Termín: do 15.5.2012   Zodp.: Lívia Bračoková 
Úloha splnená 
 
5, - vyzvať regionálnu správu ciest o vykonanie nápravy na vyrubovanom úseku okolo 
hlavnej cesty III. Triedy v smere od Cinobane na Brazinu. 
Termín: do 15.5.2012   Zodp.: Lívia Bračoková 
Úloha splnená 
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6. – vyzvať p. Cienika – predajcu pečiva za úhradu poplatkov za užívanie verejných 
priestranstiev ambulantným predajom  
Termín: ihneď   Zodp.: Erika Spodniaková 
Úloha splnená 

 
 
6.  Podnety občanov obce  

 
P. starosta oslovil prítomných občanov, aby predniesli svoje požiadavky 
p. Miroslav Garaj – zastupuje evanjelickú a.v. cirkev v Cinobani – prosí poslancov 
o zváženie, čo ďalej robiť s priestormi starej školy a bytu po p. Svätozárovi Líškovi,  
Budova je v dezolátnom stave, hrozí jej zrútenie. 
 
p. starosta informoval p. Garaja Miroslava a tiež aj poslancov o vlastníkoch uvedenej 
budovy – budova je vo vlastníctve p. Líšku z Košíc a KÚ BB 
p. starosta oznámil poslancom, že zástupca štátu ponúkol obci odpredaj uvedenej 
nehnuteľnosti, ale v súčasnej dobe obec nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby 
budovu odkúpila a následne ju ponúkla církvi. 
Bude jednať aj s p. Líškom aj s KU v BB, aby nehnuteľnosti buď darovali církvi, 
poprípade ju odpredali  za prijateľnú cenu. 
Poslanci doporučujú p. starostovi, aby vyzval uvedených vlastníkov starej školy a bytu 
v areáli Evanjelickej cirkvi v Cinobani o vykonanie nápravy – zabezpečenie stavby proti 
nebezpečenstvu úrazu. 
  

 
7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
Protokol – správa o výsledku kontroly bol poslancom doručený.  
Zo strany poslancov neboli pripomienky a p. starosta navrhol zobrať uvedený protokol na 
vedomie. 
 
 
8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií 
 
V mesiaci máj zasadali dve komisie – Komisia finančná a správy majetku a Názvoslovná 
komisia. 
 

I. Komisia finančná a správy majetku 
 

O činnosti komisie finančnej a správy majetku informoval prítomných poslancov predseda  

komisie p. Michal Garaj. 

   

Komisia na svojom zasadnutí prejednala: 

 

      1)   Návrh záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2011 

 

- p.Balkovská  - predložila správu o rozpočtovom hospodárení obce Cinobaňa za rok 2011 

– Vypracovanie záverečného účtu je 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 2.5.2012.Povinnosť zverejniť Záverečný účet je 15 

dní pred jeho schválením v OZ. Členom komisie a poslancom bol zaslaný materiál po 

zverejnení.  

 

        Jednotlivé časti záverečného účtu sú zoradené  v nasledovnom členení : 
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a) Rozbor plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2011 v členení 

bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie príjmové , prijaté transfery v roku 2011 

b) Rozbor plnenia výdavkov- 

bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové boli spracované za všetky 

hlavné kategórie , poskytnuté transfery. 

c) Použitie prebytku rozpočtového  hospodárenia za rok 2011 

d)Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 s porovnaním s bilanciou k 31.12.2010. 

e)Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 v členení na  dlhodobé a krátkodobé záväzky, 

bankové úvery 

f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

g)Informácia o poskytnutých zárukách 

h) Hodnotenie plnenia programov – Monitorovacia správa k 31.12.2011 bola spracovaná ako 

samostatný materiál , ktorá už bola OZ zobratá na vedomie. 

 

Po porovnaní nákladov a výnosov oproti roku 2010 je zrejmé , že strata v roku 2011 oproti 

roku 2010 bola znížená o 124.817,24 €.Náklady boli znížené o 88.741,96 € a to pri väčšine 

nákladových položiek.Zvýšené náklady boli u energií o 15.372,94 €.Zvýšené  bolo cestovné , 

úroky,a ostatné finančné náklady .Výnosy boli zvýšené oproti roku 2010 o 36.183,83 €. 

Zvýšenie výnosov ovplyvnili hlavne daňové výnosy samosprávy , nakoľko v roku 2011 obec 

obdržala  podielové dane zo ŠR vo výške 438.760,76 € a v roku 2010 len 353.337,24 €. 

p.Bračoková – hlavná kontrolórka obce vypracovala Stanovisko k návrhu záverečného účtu za 

rok 2011 – ktoré bolo tiež doručené poslancom.  

 

Finančná komisia doporučuje OZ : 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra zobrať na vedomie. 

2. schváliť  výsledok hospodárenia obce za rok 2011 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  -349.250,21 €. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške 28.682,19 € odviesť do 

rezervného fondu. 

3. celoročné hospodárenie obce Cinobaňa za rok 2011 schváliť bez výhrad . 

 

Po krátkej diskusii poslancov k Záverečnému účtu dal  

pán starosta  návrh na zápis do uznesenia –  

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 

Obce za rok 2011 

 

Prosím poslancov, aby odhlasovali výsledok hospodárenia Obce  za rok 2011 

 

Hlasovanie :  

 

Za schválenie:   8  proti: 0  zdržal sa : 0 

 

Starosta obce skonštatoval, že OZ schválilo 

  
výsledok hospodárenia obce za rok 2011 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   349.250,21 €. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške 28.682,19 € 
odviesť do rezervného fondu. 
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Prosím poslancov, aby odhlasovali návrh z komisie : 

 

Kto je za to, aby  

celoročné hospodárenie Obce Cinobaňa za rok 2011 sa schválilo bez výhrad 

 

za :   8,  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Starosta obce skonštatoval, že OZ schválilo celoročné hospodárenie Obce Cinobaňa za 

rok 2011 sa schválilo bez výhrad. 

 

starosta obce vyzval predsedu komisie, aby pokračoval  

 

  2) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZŠ s MŠ na poistné 

 

ZŠ s MŠ doručila žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na poistné vo výške 90,54 €. 

Dotácia je 50 % zo sumy 181,09 € na základe poistenia zodpovednosti za škodu. 

Dotácia v minulých úrokoch bola vo výške 236 €. 

Komisia doporučuje OZ dotáciu schváliť  , po presune prostriedkov v rozpočte. 

 

Starosta:  

 

Kto je za to, aby ZŠ s MŠ Cinobaňa sa schválila  dotácia z rozpočtu obce na poistné vo 

výške 90,54 €. 

 

za :   8,  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Starosta obce skonštatoval, že OZ schválilo dotáciu z rozpočtu obce na poistné vo výške 

90,54 € pre ZŠ s MŠ Cinobaňa 

 

 3) Plat starostu 

Plat  starostu by sa mal podľa zákona raz ročne prerokovať. Navýšenie je možné až do výšky 

70 %. V minulom roku bolo  schválené 49,60% .Teraz je plat starostu schválený vo výške 

2.278 €. 

         

Komisia doporučuje OZ plat starostu v celkovej výške 2.278 € ponechať , čo predstavuje po 

navýšení PMM 46,37 %.  

 

Vedenia zasadnutia OZ sa ujal zástupca starostu p. Káka Milan. 

Poslanci sa k návrhu komisie vyjadrili – nesúhlasia s uvedeným navýšením platu starostu.  

Navrhujú určiť percento navýšenia tajným hlasovaním. 

 

Po vyhodnotení hlasovania bolo navýšenie platu starostu určené 

1. V zmysle ust. § 4, odst. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 4/2012, odst. I. bod, 
6 zo dňa 30.05.2012, a to podľa ust. § 3 ods. 1 určilo plat starostu  

786,00 x 1,98 = 1556,28 €  
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2. Obecné zastupiteľstvo podľa ods.2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
zvýšilo  plat určený v odst. 1 o 54,38  %, uvedené v eurách –  846,31  €. 

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. je spolu po zaokrúhlení 

2403,00 € 

/ slovom Dvetisícštyristotri  eur./ 

Plat je priznaný s účinnosťou od 01.06.2012. 

Poslanci schválili plat starostu obce od 01.06.2012 vo výške 2403,00 € 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

  4) Návrh na odmenu kontrolórke obce za I.štvrťrok 2012 

 

Komisia  doporučuje OZ schváliť odmenu hlavnej kontrolórke za I.štrvrťrok 2012 

Odmena pre hlavného kontrolóra obce bola tajným hlasovaním  určená  

vo výške 15,50 % 

Poslanci schválili odmenu hlavnej kontrolórke  obce za II. štvrťrok vo výške 15,50 % 

 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 

                  

  5) Smernica obce na zabezpečenie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  

       k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ zákon o slobode  

       informácií/  

 

 Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií 

Finančná komisia  doporučuje nahradiť v bode 5.  poplatok  za zasielanie elektronickou 

poštou za skenovaním formátu A4  vo výške 0,20 €. 

 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
Smernica obce na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode  informácií/  
po zapracovaní pripomienok zo zasadnutia  OZ bola prijatá . 

 

 

 

 

 6) Žiadosť p.Očovanovej – kultúrnej pracovníčky na nákup počítača 

 

p.Očovanová požiadala  o prehodnotenie nákupu  počítača , alebo prestravbu starého , 

nakoľko  jej nepostačuje pri príprave Cinobanského občasníka  a iných grafických 

znázornení. 

 

Finančná komisia  doporučuje nákup nového počítača , po prehodnotení aspoň troch ponúk. 

Doporučuje presun prostriedkov v rozpočte na nákup počítača na  kultúru. 
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P. starosta doplnil – finančné prostriedky v rozpočte je potrebné nájsť aj na nákup vysavača 

do KD a na OcÚ. 

 

Návrh na uznesenie - OZ schvaľuje:  

 
rozpočtové opatrenie č. 2 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu z podpoložky rozpočtu 717002 -  stavebné úpravy KD v 
sume 1200,00 € na podpoložku 713002 výpočtová technika v  sume 800,00 € na 
nákup výpočtovej techniky a na podpoložku 713004 – prístroje, zariad. technika   
v sume 400,00 €  na nákup priemyselného vysavača /po vyhodnotení troch 
ponúk/ 

 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

7) P. starosta dal návrh na presun finančných prostriedkov v rozpočte obce v rámci 

schváleného rozpočtu na nákup kalového čerpadla potrebného na ČOV 

 

Návrh na uznesenie – OZ schvaľuje: 

 
rozpočtové opatrenie č. 1 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu 
presun z  kapitálových výdavkov z podpoložky 717002 -  rekonštrukcie ČOV na 
podpoložku 713004 – prístroje, zariad.technika na  nákup kalového čerpadla 
v sume 1630,00 €. 
 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

P. starosta oznámil poslancom, že  dňa 16.5.2012 zasadala  názvoslovná komisia  pre označovanie ulíc 

a iných verejných priestranstiev 

Táto komisia sa zaoberala  
Úpravou názvu ulíc pre obec Cinobaňa. 

 
II.  Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku.  

 
Predseda komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku  p. Ivan Zoka  

vyhodnotil akcie obce, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj. 
 

Stavanie mája (30.4.2012), Volejbalový turnaj (8.5.2012),  

Stretnutie heligónkarov v Cinobani – 5. ročník (12.5.2012 

 
 

9. Schválenie záverečného účtu Obce Cinobaňa za rok 2011 

 
Tento bod programu sme prebrali pri informovaní zo zasadnutia finančnej komisie. 

10. Schválenie VZN – č. 26/ 2012 o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Cinobaňa 
                    

Návrh VZN bol poslancom zasalaný na pripomienkovanie. 
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Pripomienky zo strany poslancov boli zapracované do návrhu VZN. 

 

p. starosta dal návrh na hlasovanie o prijatí VZN č. 26/2012 o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a čislovaní stavieb v obci Cinobaňa 
 

Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

p. starosta skonštatoval, že VZN – č. 26/ 2012 o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Cinobaňa 
bolo prijaté. 

 
 

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

 
1. Na predchádzajúcom OZ bol podaný návrh na prijatie nového člena 

redakčnej komisie. Z dôvodu, že menovaná nemá 15. rokov bolo potrebné vyžiadať na 
uzatvorenie DOČ súhlas zákonných zástupcov – rodičov. 
Tento súhlas bol doručený na OcÚ.  
p. starosta dal návrh schváliť 
 za člena    Komisie redakčnej rady sl. Simonu Albertovú  

 Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 

 
2. Nestránkový deň na Obecnom úrade na  štvrtok s platnosťou od 01.09.2012. 

Po prehodnotení návrhu na určenie nestránkového dňa p. starosta doporučuje, aby 
nestránkový deň na OcÚ bol ten istý, ako je na iných úradoch – t.z. vo štvrtok. 

 Hlasovanie: 

za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

3. Výročnú správu Mikroregiónu Hornohrad za rok 2011 
p. starosta oboznámil poslancov s výročnou správou MH za rok 2011. 
Výročná správa je pripojená k zápisnici. 
 

4. informáciu starostu obce  o pripravovanom výjazdovom zasadnutí vlády 
SR v Poltári dňa 6. júna 2012. 
p. starosta oboznámil poslancov s požiadavkami, ktoré starostovia z okresu Poltár 
predložia na výjazdovom zasadnutí vlády. 
- zoznam priorít okresu Poltár je priložený k zápisnici. 
 

4. organizovanie Hornohradských športových dní Leto 2012  
Mikroregion Hornohrad so sídlom v Málinci pripravuje Hornohradské športové dni 
Leto 2012. Organizovanie podujatí sa začína  od 14.júla 2012 športovými súťažami 
v Rovňanoch a v Bystričke. 
Ukončenie HŠD bude 6. októbra 2012 v obci Zlatno, kde sa uskutoční Prezentačný deň 
Mikroregiónu Hornohrad a Hornohradská klobása. 
Program HŠD je pripojený k zápisnici.  
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5. P. starosta oboznámil poslancov  o pripravovanej kultúrno spoločenskej 
akcii pri príležitosti 75.výročia narodenia p. Tibora Kobličeka z Turičiek.  Uvedené 
podujatie sa uskutoční 9. júna 2012. 
 

6. informácia o organizovaní 1. ročníka futbalového turnaja Memoriál  
Evalda Kantoráka  na futbalovom ihrisku CŠK Cinobaňa dňa 30.júna 2012.  

 

7. p. starosta informoval poslancov o predloženom stanovisku EX 
manažmentu k realizácii projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa. 

 

12.  Diskusia 

 
Diskusia bola priebežne k jednotlivým bodom programu. 
 
 

13. Záver 
 

Predseda návrhovej komisie  p. Dušan Belko   prečítal jednotlivé body schváleného  
uznesenia č. 4/2012 z 30.5.2012.  
 

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. Dušan Kiapeš         
 
 
 
 
 

 
 


