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Z Á P I S N I C A                                                          

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa                                        

konalo dňa 03.07.2013 v zasadačke KD v Cinobani 

 

 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov :  9 

Prítomní poslanci :  8 

Neprítomný         :   1 (Hadbavná Zuzana - ospravedlnená) 

 

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:  Milan Káka 

Pavol Korim  
Za zapisovateľku  určil p. Očovanovú Silviu. Zapisovateľka skonštatovala, že OZ je 
uznášaniaschopné.  
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola určená p. Mária Balkovská. 
 

    

3. Schválenie návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 

Predseda : Ján Antal 

Člen : Ivan Nociar        

Člen : Michal Garaj         

Za :   8                                  Proti :    0                                  Zdržal sa :  0         
Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci  OZ. Návrhová komisia bude 
pracovať v navrhnutom zložení. 
                                                                                

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Kontrola plnenia uznesenia  OZ č.2/2013 zo dňa 15.4.2013 

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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Pripomienky k programu poslanci nepredložili, p. starosta dal hlasovať  za uvedený program 
zasadnutia 
 

Za : 8                                     Proti :     0                                 Zdržal sa :    0                                                                                      
 
Na základe hlasovania p. starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ sa bude riadiť navrhnutým 
programom. 
 

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 2/2013 zo dňa 15.04.2013  

V bode V. ukladá :    

1/ riešiť  platbu  dane z nehnuteľností na rok 2013 splátkovým kalendárom pre spoločnosť 

 R- GLASS TRADE, s.r.o , Lučenec 

Zodpovedná : Spodniaková Erika pracovníčka OcÚ – úloha splnená 

                                                                                          

2/ vyhodnotiť kultúrnu akciu  III. Cinobanský ples 

Zodpovedná : Očovanová Silvia,  kultúrna pracovníčka – úloha splnená 

 

6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

- p. Viera Bračoková – predložila obecnému zastupiteľstvu Protokol – správu o výsledku 

kontroly zo dňa 07.05.2013  a 03.06.2013 

(viď príloha zápisnice) 

OZ po krátkej diskusii uvedené protokoly zobralo na vedomie 

- p. Viera Bračoková – predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2013  

(viď príloha zápisnice) 

Za : 8                                                  Proti :  0                              Zdržal sa : 0 

Poslanci OZ nemali k predloženému Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

žiadne pripomienky  a návrh schválili.  

 

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

- p. Korim Pavol – predseda komisie redakčnej rady  – komisia  sa zaoberala :  

- príprava letného vydania Cinobanského občasníka IX/4 (zápisnica z komisie viď príloha) 

OZ berie správu na vedomie  

- p. Antal Ján – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce – 

komisia  vyhodnotila  podané Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov obce . OZ berie správu na vedomie.   

(zápisnica z komisie viď príloha) 

              

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

1) starosta obce dal hlasovať za Protokol o zverení majetku do správy,  č.1/2013, na základe ktorého 

Obec Cinobaňa zveruje do správy Základnej školy s materskou školou Cinobaňa nasledovný 

majetok: „Rekonštrukcia a prístavba ZŠ s MŠ s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a energetickej 

hospodárnosti budov.“     

(viď príloha zápisnice) 

Za : 8                                                  Proti :  0                              Zdržal sa : 0 

OZ Protokol schvaľuje.  

 

2) starosta obce dal hlasovať za Rozhodnutie o odpísaní daňovej pohľadávky voči daňovému 

dlžníkovi Poľnohospodárske družstvo Cinobaňa, IČO: 00195952, so sídlom 985 22 Cinobaňa 

z vymáhania daňového nedoplatku na dani z nehnuteľnosti vo výške 6602,88 €. PD je 

v konkurze.  

(viď príloha zápisnice) 
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Za : 8                                                  Proti :  0                              Zdržal sa : 0 

OZ Rozhodnutie schvaľuje.  

 

3) starosta obce dal hlasovať za Dodatok č.2 k zmluve o nájme, uzavretej dňa 20.12.2013 medzi 

prenajímateľom Obcou Cinobaňa a nájomcom Slovanet, a.s. 

(viď príloha zápisnice) 

Za : 0                                                  Proti :  7                              Zdržal sa : 1 (Pavol Korim) 

 

4) informácia o čerpaní rozpočtu Obce za I. štvrťrok 2013 (viď príloha zápisnice) 

 OZ berie správu na vedomie  

 

5) starosta obce predložil OZ cenové ponuky za búracie práce nehnuteľnosti č. 26 v Cinobani, 

starosta obce dal hlasovať za cenovo najvýhodnejšiu ponuku od spoločnosti Ekostavba spol. 

s.r.o., Lučenec 

(cenové ponuky viď príloha zápisnice) 

Za : 8                                                  Proti :  0                              Zdržal sa : 0 

OZ schvaľuje ponuku spoločnosti Ekostavba spol. s.r.o., Lučenec.  

 

- Pavol Korim – je dôležité, aby bolo dielo urobené do konca roka 2013 

- OZ ukladá do najbližšieho zasadnutia OZ zistiť či  je v majetku obce nehnuteľnosť na adrese 

Katarínska  Huta č. 20, zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková , Termín: do 25.09.2013 

 

6) starosta obce predložil OZ Žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti v Cinobani na 

zabezpečenie premostenia rigolu. Ide o vstup do kostola, asi 20m. Pozemok je obecný, Mgr. 

Litviak žiada o vykonanie premostenia rigolu v priestore pred rozostavaným kostolom na 

sídlisku v Cinobani. Starosta obce dal za žiadosť hlasovať:    

Za : 4                                                  Proti :  0                              Zdržal sa : 4 (Belko Dušan, Káka  

Milan, Garaj Michal, Kiapeš Dušan)  

 

OZ žiadosť neschvaľuje, je potrebné žiadosť doplniť.  

OZ ukladá do najbližšieho zasadnutia komisii stavebnej a životného prostredia pripraviť cenovú 

ponuku na zakúpenie betónových rúr na premostenie vchodu do kostola na sídlisku v Cinobani,   

termín: do 25.09.2013.  

 

7) poslanci OZ a starosta obce informovali o návšteve obce Trnovec nad Váhom, kde majú 

v prevádzke tlakovú kanalizáciu.   

Starosta obce a poslanci OZ uložili Ing. Lívii Bračokovej úlohu pripraviť verejné stretnutie, ktoré 

sa bude konať 10.07.2013 o 17.00 hod. v KD Cinobaňa. Na stretnutí s občanmi bude aj 

projektant, ktorý bude informovať o výhodách tlakovej kanalizácie.  

OZ zobralo správu na vedomie.  

 

8) starosta obce prečítal žiadosť občanov Katarínskej Huty o pripojenie na verejný vodovod.   

(žiadosť viď príloha zápisnice).  

Starosta: problém s vodou v Katarínskej Hute nastal, keď skláreň odpojila prívod vody k domom. 

Keďže ide o veľký výškový rozdiel riešením by bolo vybudovanie tlakovej stanice, čo je však 

finančne náročné.  Treba sa rozhodnúť, či Obec ide do vybudovania vodovodu.  

Ivan Zoka: Keď boli možnosti, nerobilo sa nič, peniaze z predaja starej školy sa minuli.  

Dušan Belko: Nikto z občanov Katarínskej Huty tu na zasadnutí nebol. Žiadajú iba riešenie od 

obce.  

p. starosta: Treba hľadať riešenie a dohodu.  Obhliadka miesta v Katarínskej Hute a stretnutie 

s občanmi Kat. Huty by sa mohlo uskutočniť po ukončení verejného stretnutia v Cinobani 

10.07.2013.  
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Navrhované riešenie: vykopať studne, urobiť rozvody a občania by si vybudovali prípojky.   

OZ zobralo žiadosť na vedomie.  

 

9) termín nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani: 25.09.2013 

 

10) starosta obce informoval, že zariadenie dielne v Katarínskej Hute zostane nateraz na svojom  

mieste a nebude sa sťahovať do Cinobane do kotolne. Je to aj z dôvodu obavy z rozkradnutia 

majetku obce. Priestory kotolne v Cinobani dá Obec Cinobaňa na prenájom. Ing. Lívia 

Bračoková pripravuje návrh na verejnú súťaž, ktorý bude zverejnený na stránke obce a na 

vývesných tabuliach.      

 

11) starosta informoval o pripravovaných športových podujatiach: Hornohradské športové dni 

(20.-21.07.2013) a Hornohradský Merida MTB cyklomaratón (03.08.2013) 

- zároveň požiadal poslancov o pomoc pri ich realizácii.  

OZ zobralo informácie na vedomie.  

 

12) starosta obce informoval o dotácii zo štátneho rozpočtu vo výške 2400,00 € na vysprávku 

výtlkov na miestnych komunikáciách a o ponuke spoločnosti Geo Logistika,s.r.o, Lučenec – PPP 

Projekty (viď príloha zápisnice).  

OZ zobralo informácie na vedomie.  

 

13) Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce: 8,25 % 

OZ schvaľuje odmenu kontrolórke obce za II. štvrťrok 2013 vo výške 8,25 % 

 

14) starosta obce informoval poslancov o podanom Odpore žalovaného Obce Cinobaňa proti 

Platobnému rozkazu Okresného súdu Lučenec zo dňa 04.06.2013 č.k. 13Rob/109/2013 

(infototemy, projekt revitalizácie centrálnej zóny obce). 

(viď príloha zápisnice) 

OZ zobralo informácie na vedomie.  

 

15) starosta obce informoval o Dohode o aktivačných prácach  medzi Obcou Cinobaňa a Úradom 

práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec s počtom ľudí 25  

OZ zobralo informácie na vedomie.  

  

9. Diskusia   

1) Milan Káka: treba na sídlisku pri kotolni osadiť značku Zákaz státia  

 

2) Dušan Kiapeš: bolo by treba natrieť plot pri KD na Turičkách 

 

3) Ján Antal: Na domovej schôdzi žiadali občania sídliska zabezpečenie viacerých kontajnerov 

na separovaný odpad. Hlavne kontajnerov na papier.  

Starosta: treba dať návrh koľko kontajnerov treba zakúpiť. 

 

4) Pavol Korim: na sídlisku je problém aj so psami, ak chceme robiť detské ihrisko je potrebné 

túto situáciu riešiť. Dobré by bolo vyčleniť priestor na venčenie psov. Kto schválil predĺženie 

otváracích hodín na viacúčelovom ihrisku v Cinobani z 20.00 na 21.00 hod.? 

Zoka: Do konca prázdnin bude otvorené do 21.00 hod. nakoľko je dlhšie vidno. 

 

5) Pavol Korim: na cintoríne v Cinobani by bolo potrebné umiestniť ďalší kontajner k plotu na 

jeho konci, nakoľko tam občania hádžu odpad z hrobov a je tam stále neporiadok. 

Starosta: v budovaní a osadzovaní kontajnerov nevidím riešenie tohto problému. Je to v ľuďoch, 

tí sa musia naučiť poriadku a disciplíne. 
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10/ Záver 

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

  

Zapísala : Očovanová Silvia                            

 

 

Overovatelia : Milan Káka ..................................... 

Pavol Korim ....................................  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Melicher Jozef                                                                                         

                                                                                       starosta obce 

 


