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

ktoré sa konalo dňa 24.7.2013 
v zasadačke OÚ  v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        9 
Neprítomní poslanci:    0 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková (neprítomná) 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov a zamestnankyne obecného úradu. 
 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Kiapeš Dušan 
            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. Lívia Bračoková. 
  
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.  Milan Káka  
 Člen       :  p.  Zuzana Hadbavná 
 Člen       :  p.  Dušan Belko 
 

Hlasovanie:      Za:        9                          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: 
 

Program OZ: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice  OZ 

3. Schválenie návrhovej  komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 



 2 

5. Schvaľovanie realizácie projektovej dokumentácie pre tlakovú kanalizáciu 

6. Schvaľovanie zámeru prenájmu majetku Obce 

7. Schvaľovanie nákupu svietidiel pre obec Turíčky 

 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
 
5.  Schvaľovanie   realizácie projektovej dokumentácie pre tlakovú 
kanalizáciu 
 
Poslanec Milan Káka informoval prítomných o vyhodnotení cenových ponúk zo zasadnutia 
výberovej komisie zo dňa 16.7.2013 pre vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné 
povolenie na akciu: „Cinobaňa  - dobudovanie kanalizácie v obci“. 
Na základe výzvy na predloženie ponúk sa celkovo prihlásili 3 spoločnosti: 
 

1. AQUAMAAT s.r.o. Nemce, ktorá ponúkla cenu vo výške:              11 856,-€ 
2. INGPAK – H & K, Banská Bystrica, ktorá ponúkla cenu vo výške  11 928,-€ 
3. Tim Projekt, Zvolen, ktorá ponúkla cenu vo výške                            11 976,-€ 

 
Z uvedených ponúk uspela spoločnosť AQUAMAAT , Nemce, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu 
cenovú ponuku. 
Pán starosta dal následne hlasovať za vypracovanie projektu touto spoločnosťou. 
 
Hlasovanie:  Za 9 poslancov    proti: 0 poslancov 
 
 
6.  Schvaľovanie zámeru prenájmu majetku obce Cinobaňa 
 
Pán starosta informoval prítomných o možnosti prenájmu priestorov bývalej plynovej kotolne, 
nakoľko obec tieto priestory nijak nevyužíva, a nemá z nich žiaden prínos. Záujemca, ktorý 
podal žiadosť o prenájom týchto priestorov , má záujem ich využiť za účelom podnikania, 
a zároveň poskytne pre obyvateľov aspoň jedno pracovné miesto. 

Zámer prenájmu majetku obce Obec Cinobaňa zverejňuje na základe ustanovení  § 9a, ods. 1, 

písm.c, zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
Hlasovanie o návrhu:    za  9 poslancov  proti:  0 poslancov 
 
 
7.  Schvaľovanie  nákupu svietidiel  
 
 
Pán starosta podal návrh pre nákup svietidiel pre obec Turíčky, z tržieb za predané pozemky 
v tejto časti obce. 
Svietidlá navrhuje nakúpiť od spoločnosti MURAT- CK s.r.o., Lučenec, na základe 
najvýhodnejšej cenovej ponuky , vo výške: 3 061,35 €. 
 
 
Hlasovanie:  Za 9 poslancov    proti: 0 poslancov 
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8. Rôzne- informácie,  žiadosti,  zmluvy,  ponuky a iné 
 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa vyjadrili, že priebežnú správu o stave financií, ktoré 
pripravuje pani Balkovská  je nutné pripraviť k  31.8.2013 a predložiť ju k najbližšiemu 
zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 
Preto Obecné zastupiteľstvo ukladá p. Balkovskej pripraviť priebežnú finančnú správu o stave 
financií a čerpaní rozpočtu k 31.8.2013 s termínom do najbližšieho zastupiteľstva. 
 
 
Hlasovanie: Za 9 poslancov    Proti: 0 poslancov 
 
 
 
9 . Záver 
 

Poslanec p. Káka Milan  prečítal návrh na uznesenie č. 4/2013 z 24.7.2013. 
Pripomienky k návrhu neboli. 
 
 
 

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

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

           II. overovateľ:                   p.  Kiapeš Dušan               ............................................ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:   Lívia Bračoková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 

 
         Jozef  Melicher  
          starosta obce 


