
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2012 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:          9   
Prítomní poslanci:       8 z toho (2 poslanci p. Nociar a p. Zoka meškali) 
Neprítomní poslanci:   1 ( p. Antal) 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov. 
 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa 
12. decembra  2012. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Zoka Ivan 
            p. Korim Pavol  
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Pupalová Anna. 
  

Za:       6                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže overovatelia 
boli jednohlasne schválení. 
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p. Hadbavná Zuzana  
 Člen       :  p. Belko Dušan 
 Člen       :  p. Kiapeš Dušan 
 

Za:        6                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže návrhová 
komisia bude pracovať v navrhnutom zložení. 
 
4. Schválenie programu OZ: 
 
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
1.   Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Schválenie programu zasadnutia OZ 
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5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 6/2012 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.9.2012 
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. Žiadosti do rozpočtu obce 
10. Rôzne-informácie, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné 
11. Diskusia 
12. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   6                                   Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 6/2012 zo dňa   26.09.2012 
 

v bode     V.  u k l a d á :  

 

1/ vyzvať  p. Vrbiniaka na vypratanie obecného pozemku 

  Termín : ihneď                                                      Zodpovedná : Lívia Bračoková 

                                                                                                       pracovníčka OcÚ 

úloha splnená 

 

2/ finančnej komisii zaoberať sa výhernými hracími prístrojmi v obci 

Termín: do budúceho OZ            Zodpovedná: finančná komisia 

 

úloha splnená 

 

3/ vyzvať uchádzačov o kúpu pozemkov v Turičkách na predloženie geometrických plánov 

     Termín :   ihneď                                                          Zodpovedná : Lívia Bračoková 

                                                                                                               pracovníčka OcÚ 

úloha splnená. 
 

 

6. Podnety občanov   

 

6.a/ Emília Cerovská – ja sa  chcem vyjadriť  len k vráteniu nevyčerpanej dotácie 

z roku 2011 CŠK – FO vo výške 231,84 €. Sl. Cerovská informovala poslancov, že 

poskytnutú dotáciu za rok 2011 CŠK vyúčtoval v plnej výške, uvedený zostatok na 

účte sa presúval z minulých rokov, kedy mal CŠK aj vedľajšie príjmy, nie len príjmy 

od obce. 

Pani hl. kontrolórka sľúbila, že sa na uvedené účtovníctvo znova pozrie a urobí ešte 

jednu správu. 
 

 Pán starosta dal do  bodu ukladá p. Spodniakovej do 12.12.2012 preveriť podmienky 

výšky vlastných príjmov organizácii žiadajúcich dotáciu z rozpočtu obce. 

 

7.Protokoly – správy o výsledkoch kontroly  hlavnej kontrolórky obce 

 

Protokoly  vypracované p. hl. kontrolórkou boli poslancom doručené.  

Pán starosta poprosil p. hl. kontrolórku nech nás v krátkosti oboznámi s výsledkami 

kontrol. 
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- prvá kontrola bola zameraná na inventarizáciu pokladne, cenín – známky, kolky, stravné  

   lístky a ich čerpanie k 27.6.2012: niektoré pokladničné doklady neboli čitateľné. 

- druhá kontrola bola zameraná na kontrolu pokladne za III. štvrťrok  

- tretia kontrola bola prevedená na základe požiadania p. poslanca Káku Milana – boli   

  kontrolované  účtovné doklady za  I. polrok 2012 CŠK. 

 

Uvedené protokoly sú súčasťou tejto zápisnice, sú vypracované písomne. 

Uvedené informácie a protokoly zobrali poslanci na vedomie. 
 
8.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých  komisií pri OZ  
 
Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, ktoré sa konalo dňa 
12.10.2012 

-     témou zasadnutia  bolo vydanie vianočného čísla  
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
- momentálne prišli poslanci p. Zoka a p. Nociar na zasadnutie 

       
Finančná komisia a správy majetku: 
 
Pán starosta požiadal pána Michala Garaja predsedu  fin. komisie, aby prečítal program, ktorý 
mala v náplni fin. komisia, správy majetku. 
 

8/1. Žiadosť o finančnú dotáciu CŠK – dofinancovanie na rok 2012 

 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov CŠK žiada o dofinancovanie FO  vo výške 

1.310 EUR .Komisia doporučuje  OZ schváliť dofinancovanie FO vo výške 880 ,- EUR po 

vrátení dlžnej  čiastky 231,84 EUR na účet obce 

 
- pán starosta vyzval poslancov ak majú  pripomienky nejaké alebo návrhy, aby ich predniesli  

 

- p. Zoka – v lete sme na OZ tiež riešili prepravu futbalistov Áviou – FO musí vyplácať 

p. Benču. Do dnešného dňa sa nevyjadrila ani p. hl. kontrolórka k uvedenej veci. Pán 

Benčo by mal mať vypísaný príkaz na jazdu, je zodpovedný za prevoz a keď sa niečo 

stane bude na jeho hlave celá  zodpovednosť. 

 

- p. Káka – Ávia by sa mala zakázať úplne 

- p. Korim – aké mužstvá hrajú 

- p. Zoka – žiaci a Á-čko 

- p. Kiapeš – mali by sme povedať aj z ktorej položky rozpočtu zoberieme tieto 

finančné prostriedky? 

-  p. Balkovská – môžeme presunúť z 06.6.0 zo 635 na 08.1.0. 642 
 

- p. starosta dal hlasovať kto je za dofinancovanie FO v roku 2012 vo výške 880 € a za 

rozpočtové opatrenie č. 4 – presun finančných prostriedkov z rozpočtu obce z funk. 

klasifikácie 06.6.6.0 z podpoložky 635 006 na 08.1.0. podpoložku 642 001 . 

 

      Za : 6                                  Zdržal sa: 1 /p.Káka/           Proti: 1 /p. Kiapeš/ 
 

8/2. Žiadosť o zaradenie dotácie do rozpočtu Obce na rok 2013 na finančnú spoluúčasť 

na poistení  zodpovednosti za škodu, spoluúčasť FO pre ZŠ s MŠ v Cinobani do 

rozpočtu na rok 2013 
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Komisia doporučuje  OZ  schváliť spoluúčasť na poistení vo výške 90,54 EUR 

- pán starosta dal  hlasovať za návrh ktorý predložila fin. komisia 

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

8/3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce na rok 2013  na kultúrne 

a spoločenské akcie pri  príležitosti mikulášskych a vianočných osláv pre deti ZŠ s MŠ 

v Cinobani  

 

Žiadosť je vo výške 600 ,- EUR 

Komisia doporučuje OZ schváliť príspevok vo výške 100,- EUR 

 

- pán starosta dal  hlasovať za návrh ktorý predložila fin. komisia 

     

  Za : 7                                Zdržal sa: 1 /p. Hadbavná/           Proti: 0 
 

8/4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce na rok 2013  na MDD  pre deti ZŠ s 

MŠ v Cinobani  

 

Žiadosť je vo výške 600 ,- EUR 

Komisia doporučuje OZ schváliť príspevok vo výške 100,- EUR 

 

- pán starosta dal  hlasovať za návrh, ktorý predložila fin. komisia 

     

  Za : 5                   Zdržal sa: 3 /p. Hadbavná,Káka,Belko/           Proti: 0 
 

8/5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 OZ Cinobančan 

 

 Žiadosť je vo výške 500  EUR. 

 Komisia doporučuje OZ schváliť   250 EUR 

- p. Zoka – robia akcie v spolupráci s obcou, potrebujú peniaze? 

- p. Hadbavná – keď sa robí ples delí sa zisk na polovicu? 

- sl. Cerovská – zisk má Občianske združenie, Obec nám vypomáha – máme sálu 

zadarmo, až sa má deliť zisk na polovicu treba prevziať iniciatívu okolo príprav plesu 

-  p. starosta – OZ Cinobančan by chcelo zakúpiť ozvučenie 

 

- padol návrh na 200 € poskytnúť dotáciu pre OZ Cinobančan 

- p. starosta dal hlasovať za návrh 200 € 

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 

 

 8/6.  Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu obce na rok 2013 – MS SČK 
 

  Žiadosť je vo výške 166 EUR. 

  Komisia doporučuje schváliť 166 EUR. 

 

- Keďže sme krátili aj OZ Cinobančan, tak aj ostatným, navrhujem 150,-- € 

- p. starosta dal  hlasovať za návrh 150 ,-- €   

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
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8/7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 CŠK – FO , VO 

 

Predložený návrh na rozpočet CŠK – FO je  vo výške 15.331 EUR 

Predložený návrh na rozpočet CŠK – VO je vo výške  570 EUR 

Komisia doporučuje OZ schváliť dotáciu vo výške 9.300  EUR pre FO 

a 200 EUR pre VO 
 

- P. starosta dal  hlasovať za návrh FK   

 

      Za : 6                        Zdržal sa: 1 /p. Hadbavná/          Proti: 1 /p. Korim/ 
 

8/8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 – ZO SZZP 

 

Žiadosť je vo výške 166 EUR 

Komisia doporučuje OZ schváliť 166 EUR 

- keď sme krátili 1 organizácii nech majú rovnako po 150 € 

- p. starosta dal  hlasovať za návrh 150 ,-- €   

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

8/9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 – ZO SZPB 

 

Žiadosť je vo výške 166 EUR. 

Komisia doporučuje OZ schváliť 166 EUR. 

- Návrh  150 € 

- p. starosta dal  hlasovať za návrh 150 ,-- €   

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

8/10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre súbor  Cinobanček na rok  2013 

 

Žiadosť je vo výške 150 EUR. 

Komisia doporučuje OZ schváliť 150 EUR 

- krátime všetkým, preto navrhujeme 135 € 

- p. starosta dal  hlasovať za návrh 135 ,-- €   

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

8/11.  Výherné hracie prístroje 

 

Finančná komisia mala úlohu zo zasadnutia OZ zo dňa 26.9.2012 zaoberať sa výhernými 

hracími prístrojmi . 

Komisia doporučuje OZ ponechať výherné hracie prístroje v roku 2013. 

 

- OZ zobralo uvedenú informáciu z fin. komisie na vedomie 

 

8/12. Návrh na  určenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za III. štvrťrok 2012 

 

Komisia doporučuje OZ určiť odmenu kontrolórke obce za III.štvrťrok 2012 

 



 6 

Pán starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o vyhodnotenie priznanej výšky odmeny 

pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 8,13 % 

- p.starosta dal hlasovať za odmenu hl. kontrolórke 
 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

OZ schvaľuje   odmenu za III. štvrťrok 2012 pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 8,13 % 

z platu vyplateného za III. štvrťrok 2012. 
 
8/13. Komisia doporučuje OZ, aby sa zaoberala zvýšením dane za psa a poplatku za 
komunálne odpady na 12 € na osobu a rok. 
 

- Do občasníka pochváliť občanov, že separujú odpad 
- Daň za psa zvýšiť v RD na 5 € a v bytových domoch na 15 € 
- Uvedené návrhy p. starosta dal do bodu doporučuje p. Spodniakovej do 12.12.2012 

zapracovať do VZN o miestnych daniach 
 
Komisia stavebná a životného prostredia: 
 
Pán starosta požiadal pána Dušana Kiapeša predsedu   komisie, aby prečítal program, ktoré  
riešila  komisia: 
 

8/14.  Žiadosť SVB č. 303 p. Gondekovej o prenájom priľahlej parcely 

 

Dňa 26.sept. 2012 podala p. Gondeková žiadosť na Obecný úrad o prenájom priľahlej parcely 

č. 2713/2 s možnosťou oplotenia. Uvedená parcela je  vo vlastníctve obce. Svoju žiadosť 

odôvodňuje tým, že ju využívajú ako prístupovú cestu ku garážam, chcú zabrániť prístupu 

cudzích osôb, ktoré im ničia sadové úpravy a výkalmi sú znečisťované trávnaté plochy. 

Odporúčanie komisie: Komisia neodporúča prenájom tejto parcely, a navrhuje jej odpredaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

P.  starosta poprosil poslancov  o pripomienky k návrhu komisie:. Keďže neboli žiadne pripomienky p. 

starosta dal hlasovať za neschválenie žiadosti o prenájom pozemku pre SVB 303 

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 

 

OZ neschvaľuje žiadosť SVB č. 303 zastúpené p. Gondekovou Boženou na predaj parcely č. 

2713/2 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov 
 

- Ďalej dal pán starosta hlasovať za odpredaj pozemku pre SVB 303: 

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 
 

8/15. Žiadosť p. Pavla Baláža z Katarínskej Huty č. 16 o prenájom pozemku na 

montovanú garáž 

 

Dňa 19.okt.2012 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o prenájom pozemku na parcele č. 

873/8 v Katarínskej Hute v rozmere 5 x 3 m2 na umiestnenie montovanej garáže. 

Odporúčanie komisie: Komisia nemôže predmetnú žiadosť prehodnotiť, nakoľko tento 

pozemok nie je vo vlastníctve obce. 
 – uvedenú žiadosť zobrali poslanci  na vedomie. 
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8/16.  Návrh  rozpočtu pre roky 2013 – 2015 

 

Komisia prejednala návrh kapitálových výdavkov pre roky 2013-2015.  

Prejednaný rozpočet bol odovzdaný pani Spodniakovej. 

 

- Pán starosta poďakoval p. Kiapešovi, a poprosil p. Líviu Bračokovú, aby oboznámila 

poslancov so zasadnutím názvoslovnej komisie. 

 

- P. Bračoková L. – do 7. decembra môžete ešte pripomienkovať 

- Označenie ulíc + súpisné čísla hradí obec a orientačné čísla si hradí občan 
–  uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie .  

 
Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
 
Pán starosta požiadal pána Zoku Ivana predsedu   komisie, aby prečítal program, ktorým sa 
zaoberala ich komisia. 
Pán Zoka informoval, že komisia nezasadala 
 
Komisia pre občianske  záležitosti: 
 
Pán starosta požiadal predsedkyňu komisie pre občianske záležitosti, aby prečítala program, 
ktorým sa zaoberala ich komisia: 
 

- Komisia pre občianske záležitosti informovala občanov obce, že v záujme skvalitnenia 
a estetizácie pohrebných úkonov vypracovala pravidlá a zásady, ktoré sa budú od 
1.12.2012 dodržiavať pri každom občianskom a čiastočne aj pri cirkevnom 
pohrebnom obrade 

- Tieto pravidlá sú vypracované písomne a tvoria súčasť zápisnice s názvom metodické 
pravidlá  

- p. starosta dal hlasovať za schválenie metodických pravidiel 
 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 
9. Žiadosti do rozpočtu obce 
 
- žiadosti boli prejednané v bode 8 – v programe zasadnutia finančnej komisie  
 
10. Rôzne – informácie, žiadosti,  podnety, pripomienky a iné 

 

10/1. Čerpanie  rozpočtu Obce Cinobaňa k 30.9.2012 

- prehľad bol poslancom doručený, prosím pripomienky ak niekto má k čerpaniu 

rozpočtu 

- OZ berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Obce Cinobaňa k 30.09.2012 
 

10/2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce k 30.06.2012 . 

Materiál bol poslancom doručený,  má niekto  pripomienky k uvedenej správe? 

 

 – OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenie programového rozpočtu Obce 

k 30.06.2012 
 

10/3. Zmluva o dielo – rekonštrukcia okien a dverí na Dome smútku v Cinobani. 
- Pán starosta informoval poslancov o 4 cenových ponukách, ktoré prišli od firiem 

- najvýhodnejšia ponuka s fi. : PRP Plasty s.r.o. Lučenec. Cenová ponuka – vo výške  

      5. 532,73 € s DPH na rekonštrukciu okien a dverí na DS v Cinobani. 
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- Pán starosta dal  hlasovať: kto je za to, aby Obec Cinobaňa uzatvorila Zmluvu o dielo s fi. 

PRP Plasty s.r.o. Lučenec za navrhnutú cenu – vo výške 5 532,73 € s DPH. 

 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

- OZ schvalilo  aby Obec Cinobaňa uzatvorila Zmluvu o dielo s fi. PRP Plasty s.r.o. Lučenec 

za navrhnutú cenu – vo výške 5 532,73 € s DPH na rekonštrukciu okien a dverí na Dome 

smútku v Cinobani. 

 

10/4. Predaj pozemkov na Turičkách 

 

- p. starosta požiadal  p. Bc. Líviu Bračokovú, aby nás informovala o predaji pozemkov 

na Turičkách a o podmienkach prevodu – darovania nehnuteľnosti od p. Ing. 

Miroslava Urbančoka, bytom Košice. 
 

- na Turičkách sú 4 parcely pozemkov na predaj, ktoré ocenila p. Ing. Cifraničová 

 

- v  zmysle  ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce: 

- zámer priameho predaja majetku obce Cinobaňa, pričom predmetom predaja je 

pozemok nachádzajúci sa v okrese Poltár, obci Cinobaňa, v katastrálnom území 

Turičky, evidovaný na liste vlastníctva č. 128, na parc. C-KN 160/1  vedený ako 

ostatné plochy. 

Výmera parciel bude žiadateľmi predložená po vypracovaní geometrického plánu. 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, že uvedený majetok sa stal pre obec nadbytočným, nakoľko ho 

nijak nevyužíva a ani v budúcnosti nemá záujem ho využívať , pričom z neho pre 

obec neplynie žiadny prínos 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) sa jedná o pozemok, ktorý je priľahlý s pozemkami 

 žiadateľov 

- pán starosta dal hlasovať za predaj pozemku  
 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 
10/5. predaj pozemku pre p. Dušana Podhorca, bytom Turičky č. 76 

 

- v  zmysle  ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce na pána Dušana Podhorca ,bytom Turičky 76, 985 22. 

Predmetom prevodu nehnuteľnosti je pozemok, nachádzajúci sa v okrese Poltár, obci 

Cinobaňa, v katastrálnom území Turičky, evidovaný na LV č. 128, na parc. C-KN 160/13, 

vedený ako ostatné plochy 

 

- pán starosta dal hlasovať za predaj pozemku  
 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
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- pán starosta dal do bodu ukladá: 

- referentke p. Bračokovej L. zabezpečiť postup prevodu nehnuteľností stanovený 

zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Cinobaňa. 

Termín : do 30.11.2012 

10/6.  prevod vlastníctva nehnuteľnosti ako dar od darujúceho p. Ing. Miroslava   

           Urbančoka, bytom Košice. 

  

- prevod vlastníctva majetku ako dar -   od  darujúceho  Ing. Miroslava Urbančoka, 

bytom Európska trieda 9, 041 13 Košice na obdarovaného – Obec  Cinobaňa  do 

jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Cinobaňa, 

zapísanej na Správe katastra Poltár, na LV  č. 80 v spoluvlastníckom podiele 1/2 

ako: 

1. pozemok na parc.  C-KN č. 59/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m² 

2. stavba na parc. C-KN č. 59/3 rodinný dom súpisné číslo 26 

- pán starosta dal hlasovať za prijatie daru   
 

      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 
 

- pán starosta dal do bodu ukladá: 

 

- referentke p. Bračokovej vypracovať darovaciu zmluvu v o prevode darovanej 

nehnuteľnosti  

1) pozemok na parc.  C-KN č. 59/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m² 

2) stavba na parc. C-KN č. 59/3 rodinný dom súpisné číslo 26 

10/7.  Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2013.  
Návrh je vypracovaný písomne a tvorí súčasť zápisnice 
- pán starosta dal hlasovať za plán zasadnutí OZ v roku 2013  

 
      Za : 8                                  Zdržal sa: 0             Proti: 0 

 
10/8. Odpratanie pozemku p. Vrbiniak Július  
 

- p. Kiapeš – chcem vedieť či sa plnia aj výzvy, ktoré OZ navrhne, napr. P. Vrbiniak 
mal výzvu na vypratanie obecného pozemku,  

- p. Vrbiniak má na pozemku nejakú drobnú stavbu 
- pán starosta dal do bodu ukladá p. Bračokovej L. vvzvať p. Vrbiniaka Júliusa 

Cinobaňa 173 k zdokladovaniu realizácie drobnej stavby Termín do 12.12.2012  
 
10/9. Vývoz komunálneho odpadu vo Vianočné sviatky 
 
 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár bude robiť vývozy komunálneho odpadu 
v decembri v dňoch 10.12.2012, 19.12.2012 a 27.12.2012 a  po  sviatkoch dňa 4. januára a 9. 
januára 2013 

   
11. Diskusia 
 
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:  
Do diskusie sa prihlásili: 
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a ) Pán Zoka : 
 

- v akom štádiu je príprava obecnej zabíjačky, kedy bude obecný ples? 
pán starosta:  obec zabezpečuje zabíjačku a trhy má na starosti OZ Cinobančan 
pani S. Očovanová informovala o priebehu zabíjačky o zadelení úloh 
- na trhy sa môžu predávajúci prihlásiť do 5.12.2012, naši občania budú mať predaj 

zadarmo – zabezpečíme stoly, cudzí predajcovia budú platiť za VP 
- ples sa bude konať 26.1.2012 s ľudovou hudbou 

 
b ) Pani Hadbavná : 

 
- dnes bolo v zasadačke KD dosť zima. Navrhujem aby ďalšie zasadnutie OZ bolo na 

Obecnom úrade v Cinobani v zasadačke. Súhlasíme. 
 
c ) Pán Segeč Miroslav: 

 
- aký poplatok bude za uverejnenie písomnej reklamy na verejnom priestranstve 
 

d ) Pán Korim Pavol : 
 
- Stromy – agáče visia ponad cestu smerom ako sa ide na cintorín do KH aj pri p. 

Austovi v Maši 
 
e ) Pán Nociar Ivan : 
 

  - oprava cesty na Hrnčiarky 
 - nesvieti svetlo pri bytovke č. 25 v Katarínskej Hute 
 - svetlo pri moste a potoku v KH, alebo pri b.j. 46 v KH 

 
Keď už nemal nikto žiadne diskusné príspevky, pán starosta poprosil p. predsedkyňu 
návrhovej komisie , aby prečítala návrh na uznesenie   
Predsedkyňa návrhovej komisie pani Zuzana Hadbavná prečítala návrh na uznesenie č.   
7/2012 z 21.11.2012.  

 
12. Záver 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť a pripomenul, že budúce OZ 
sa bude konať na Obecnom úrade v Cinobani. 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Zoka Ivan                      ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Korim Pavol                   ............................................ 
 
 
 
 

 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 

        Melicher Jozef 
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          starosta obce 


