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

ktoré sa konalo dňa 12.12. 2012 
v zasadačke OÚ  v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        5 
Neprítomní poslanci:   4  (Hadbavná Z. Kiapeš D, Nociar I., Antal J.) 
 
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 ako aj členov redakčnej rady a ostatných hostí. 
 
Pán starosta ďalej informoval prítomných, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa  
27.2.2013 v zasadačke Obecného úradu v Cinobani. 
 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Dušan Belko 
            p. Zoka Ivan 
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Lívia Bračoková, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Erika Spodniaková. 
  
 
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.  Milan Káka  
 Člen       :  p.  Garaj Michal 
 Člen       :  p.  Antal Ján 
 

Za:        5                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže návrhová 
komisia bude pracovať v navrhnutom zložení. 
 
-17,20  hod. dostavil sa poslanec Ivan Nociar 
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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. 7/2012 zo dňa  21.11.2012 

6. Správy kontrolórky a stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu  programového rozpočtu 

Obce Cinobaňa 

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

8. Schvaľovanie programového rozpočtu  obce Cinobaňa na rok 2013 - 2015 

9. Schvaľovanie VZN č. 1/2012 o miestnych daniach 

10. Schvaľovanie VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Schvaľovanie dodatku č. 3 k VZN č. 20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ 

12. Schvaľovanie prílohy č. 3 k VZN č. 22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa  MŠ a školských zariadení 

13. Schvaľovanie zmeny rokovacieho poriadku 

14. Schvaľovanie zmeny zásad používania motorových vozidiel 

15. Schvaľovanie VZN č. 23/2012 o zneškodňovaní žúmp a likvidácii odpadových vôd 

16. Schvaľovanie názvov ulíc pre obec Cinobaňa 

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

18. Diskusia 

19. 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 
 
18.  Diskusia  
 
Pán starosta dal priestor na vyjadrenie redakčnej rade: 
 
P. Korim predseda redakčnej rady pozval svojich kolegov aby sa poslanci priamo na nich 

obrátili so svojimi požiadavkami. Poslanec M. Káka sa vyjadril, že jemu sa   konkrétne 

v poslednom čísle občasníka nepáčil poetický list Ježiškovi, ktorý písala Simona Albertová.  

Mladé dievča ide niečo kritizovať, za to , že obec nemá peniaze na svetlá. 

Následne p. starosta prečítal tento list. 

p. Varga  uviedol , že sa jedná o konštruktívnu kritiku, náš občasník je najkvalitnejší v okrese. 

Noviny boli čítané aj v Bratislave 6. novembra v Žičiho paláci v zbore pre občianske 

záležitosti a ubezpečil nás ,  že skončili na 1. mieste. P. starosta sa vyjadril, že niežeby boli 

občania radi, že svietia aspoň nejaké svetlá, veď druhé obce tak šetria, že nemajú žiadnu 

vianočnú výzdobu a za Švikruhovej takéto články publikované neboli. 

Zoka I. poznamenal , že radšej sa mala napísať pravda o námestí, že boli vedome zavádzaní a  

nevideli  žiaden projekt. 
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Albertová V. pripomenula, že dala poslancovi  Ivanovi Zokovi  kroniku, s tým , že do 
dnešného dňa nebola odkontrolovaná. Pán  Zoka zas oponoval tým, že namá k dispozícii 
údaje podľa ktorých by to odkontroloval. 
p. Starosta  uložil kultúrnej komisii schváliť text zápisu do obecnej kroniky a zároveň 
poďakoval  členom redakčnej rady, že sa zúčastnili dnešného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 7/2012 zo dňa 21.11.2012 
 
Uznesenie č.7/2012 bolo v bode V. -  ukladá: 
 
V bode: 

1. Vypracovať darovaciu zmluvu o prevode darovanej nehnuteľnosti  
–    pozemok vo výmere 377 m² 
- rodinný dom súpisné číslo 26 
 
Termín: do 30.11.2012   Zodp.  Lívia Bračoková 
 
 
P.  Bračoková následne po vyzvaní starostu obce informovala, že  darovacia zmluva 
bola vypracovaná a následne bol podaný na kataster návrh na vklad nehnuteľnosti. 

 
 

2. Zabezpečiť  postup prevodu nehnuteľnosti stanovený zákonom o prevode majetku 
obcí 
 
Termín: do 30.11.2012   Zodp. Lívia Bračoková  
 
P.  Bračoková následne po vyzvaní starostu obce zhodnotila predaj pozemkov 
v Turičkách – na stránke obce je uverejnený zámer predaja majetku obce v k.ú. 
Turičky so všetkými náležitosťami  a termínom podania ponúk. Dňa 3.1.2013 bude 
zasadať výberová komisia, ktorá rozhodne o predaji majetku podľa stanovených 
kritérií. 
 

3. Preveriť podmienky výšky vlastných príjmov organizácii žiadajúcich dotáciu 
z rozpočtu obce (CŠK) 
 
Termín:  do 12.12.2012      Zodp. Erika Spodniaková 

 
p. Spodniaková: V zmluve s CŠK o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2012  je 
stanovené, že 20% finančných príjmov musia mať z vlastnej činnosti.  
kontolórka V. Bračoková – do zmluvy by sa potom malo uviesť, že vlastné príjmy by sa mali 
stroviť prvé, nemali by sa prenášať do ďalších rokov 
Káka M. sa vyjadril, že  za elektriku vyplatil 880,-€ zo svojich  a v súčasnosti nemajú žiadne 
finančné prostriedky.  
 

- 18, 45 dostavila sa poslankyňa Zuzana Hadbavná  
 

Pani Spodniaková navrhla  navýšiť rozpočet žiadosťou. V. Bračoková navrhla vrátiť do 
Sporiteľne zvyšných 232,-€, následne sa navýši rozpočet. 
p. starosta dal hlasovať o navýšení rozpočtu o sumu 232,-€. 
 
Hlasovanie:      za 6 poslancov      proti: 1 poslanec - p. Korim P. 
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6.   Správy kontrolórky a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
programového rozpočtu  obce Cinobaňa 
 
Bračoková V. – na rok bola 2012 bola dotácia  pre školu vo výške 136 080,-€ a mala byť 
poskytnutá na 1. polrok 68 040,-€. Žiadaná bola 86 160,- a poskytnutá bola 79 003,-€. 
Dotácie nie sú určené  v zákone, že koľko treba prerozdeliť na MŠ a ZŠ.  Dotácia na 
originálne kompetencie je poskytovaná jednou čiastkou a nie je určené, že musí byť dodržaný 
výpočet a prerozdelenie na MŠ, ŠKD a školskú jedáleň. Ku koncu roka musí byť dodržaná 
celoročná výška dotácie, čiže 136 080,-€. 
riaditeľ ZŠ -  citoval zákon 596/2003, kde je určená výška dotácie na žiaka a na dieťa 
 

- o 19,00 hod . sa dostavil poslanec Dušan Kiapeš 
 

riaditeľ ZŠ -   uviedol , že materská škôlka  stála za prvé tri mesiace v r. 2012:  2 860,-€ a  
1 dieťa nás stojí 15x viac peňazí ako v škole. 
p. Spodniaková poznamenala, že normatívy sa pohybujú  od 53-59,30 € a obec určila 
normatív 60,-€ na dieťa.  
V zmysle zákona 89 % sa má použiť na bežné výdavky a 12% si má obec ponechať na 
kapitálové výdavky školy. 
p. starosta spomenul, že by sa malo doriešiť pranie 
riaditeľ ZŠ –sa vyjadril, že keby sa našla práčka, on priestor nájde. Milan Káka sa ponúkol, že 
na ihrisku je čisto – nová práčka, ktorá vôbec nie je využívaná, že ju vedia dať do školy. 
 
P. starosta dal hlasovať, že kto je za plán hlavne kontrolórky: 
 
 
Hlasovanie:  Za 8 poslancov    Proti: 0 poslancov 
 
 
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutia komisií 
 
Komisia redakčnej rady: 
p. Korim P. – informoval o  tom, že Zuzana Kupcová si neplní funkciu redaktorky, ona si 
musí napísať sama  žiadosť na odstúpenie, nakoľko komisia ju nemôže odvolať 
 
Finančná komisia: 

1.) p. Garaj M. – informoval, že komisia musela znížiť predpokladané príjmy o 19 000,-€. 
Zníženie rozpočtu v príjmovej časti vyvolalo potrebu zníženia rozpočtu aj vo 
výdavkovej časti. Pani kontrolórka musí dať stanovisko k bežným výdavkom, či je 
suma 600,-€ na predkontácii 631 001 správne. 

 
- 19,45 hod. dostavil sa poslanec Antal Ján  

 
p. starosta dal hlasovať o návrhu  programového ý rozpočtu  na roky  2013-2014 a stanovisko 
hlavného kontrolóra 
 
Hlasovanie:  ZA  9 poslancov   proti:  0 poslancov 
 
 
2.)  p. Garaj M. – navrhol schváliť dodatok č. 3 k VZN č. 20/2009 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
p. starosta dal hlasovať o tomto návrhu: 
 
Hlasovanie:  ZA 9 poslancov  proti: 0 poslancov 
 
3). p. Garaj ďalej navrhol schváliť VZN č. 1/2012 o miestnych daniach. 
p. starosta dal hlasovať o tomto návrhu: 
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Hlasovanie:  Za 9 poslancov  proti: 0 poslancov 
 
4). p. Garaj -  navrhol schváliť prílohu č. 3 k VZN č. 22/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku   mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia. 
p. starosta dal hlasovať o návrhu:  
 
Hlasovanie:  Za 9 poslancov    proti: 0 poslancov 
 
5).  p. Garaj.- navrhol schváliť VZN č. 1/2012 o miestnych daniach, zároveň doporučil  zrušiť 
VZN č. 1/2009 o miestnych daniach zo dňa 24.11.2009 
p. starosta dal hlasovať o návrhu: 
 
Hlasovanie:  ZA 9 poslancov            proti 0 poslancov  
 
6)  p. Garaj – doporučil schváliť nové VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady 
a DSO a odporúčame zrušiť  VZN č. 3/2009 o miestnom poplatku za KO. 
P.  starosta dal hlasovať o návrhu: 
 
Hlasovanie:   ZA 8 poslancov                     zdržal sa : 1 poslanec (Belko D.) 
 
7.) p. Garaj  navrhol štvrťročnú odmenu kontrolórke obce vo výške 8,56 %  
p. starosta dal hlasovať o návrhu  
 
Hlasovanie:   ZA 9 poslancov                               proti:  0 poslancov 
 
13.  Schvaľovanie zmeny rokovacieho poriadku: 
 
Poslancom bol odovzdaný návrh rokovacieho poriadku, ku ktorému môžu podať pripomienky 
do  ďalšieho zastupiteľstva vo februári. 
 
14. Schvaľovanie  zmeny zásad používania motorových vozidiel 
 
V týchto zásadách došlo k zmene referenčného vozidla, zakúpeného dňa 30.7.2007  
– Škoda Yetii. 
 
Hlasovanie:  Za 9 poslancov    proti: 0 poslancov 
 
15.  Schvaľovanie VZN č. 23/2012 o zneškodňovaní žúmp a likvidácii 
odpadových vôd 
 
Bračoková L. informovala o obsahu nového VZN č. 23/2012, ktorým sa ruší VZN č. 23/2010 
o zneškodnovaní žúmp a likvidácia odpad. Vôd v obci  zo dňa 25.10.2010 
 
Hlasovanie o návrhu:    za  8 poslancov  proti: 2 poslanci (Belko D., Hadbavná Z.) 
 
16. Schvaľovanie názvov ulíc pre obec Cinobaňa 
 
 
Pre obec Cinobaňa bolo celkovo navrhnutých 12 ulíc. Obce Turíčky a Katarínska Huta ostali 
bez pomenovania ulíc. 
 
Hlasovanie:  ZA 9 poslancov    proti: 0 poslancov 
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17. Rôzne- informácie,  žiadosti,  zmluvy,  ponuky a iné 
 

a) p. starosta informoval o likvidácii plynovej kotolne v Cinobani o ponukách 
jednotlivých uchádzačov . P. Bračoková  má v spolupráci s finančnou komisiou 
vypracovať zmluvu s termínom do 14.1.2013. 

b) p. Balkovská – podala návrh rozpočtového opatrenia  pre ZŠ v Cinobani  o výšku 
28 746,92 € 

Hlasovanie za zmenu rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 5 
 
Hlasovanie: ZA 9 poslancov    Proti: 0 poslancov 
 

c) p. Zoka informoval, o tom, že p. Hegymu behajú voľne po Lovinke psy, treba ho 
upozorniť. 
p. starosta ukladá úlohu p. Bračokovej upovedomiť p. Hegyho o voľnom pohybe psov 
s termínom do 27.2.2013. 

 
 
19 . Záver 
 

Poslanec p. Káka Milan  prečítal návrh na uznesenie č. 8/2012 z 12.12.2012. 
Pripomienky k návrhu neboli. 
 
 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Dušan Belko                 ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Ivan Zoka                      ............................................ 
 
 
 
Zapísala:   Lívia Bračoková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 

 
         Jozef  Melicher  
          starosta obce 


