
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2013 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:          9   
Prítomní poslanci:       8 z toho (1 poslanec p. Kiapeš meškal) 
Neprítomní poslanci:   1 ( p. Hadbavná) 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Korim Pavol  
            p. Antal Ján 
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Silvia Očovanová. 
  

Za:       7                           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. Nociar Ivan  
 Člen       :  p. Garaj Michal 
 Člen       :  p. Kiapeš Dušan 
 

Za:        7                           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 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 3/2013 zo zasadnutia OZ zo dňa 3.7.2013 a 4/2013 zo dňa 

24.07.2013 
6. Podnety občanov obce 
7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
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8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí  komisií pri OZ  
9. Rôzne-informácie, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné 
10. Diskusia 
11. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   7                                   Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
5.   Kontrola plnenia Uznesenia č. 3/2013 zo dňa 3.7.2013 a 4/2013 zo dňa 

24.07.2013 
 

1. uznesením  č. 3/2013zo dňa 3.07.2013 v bode V. ukladá: 

 

bod 1) splnený / komisii kultúrnej, športovej a verejného záujmu pri OZ pripraviť do 

nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podmienky prípravy 

Cinobanského plesu a Memoriálu Evalda Kantoráka / 

 Termín: do 25.09.2013                         Zodpovedný: Ivan Zoka, predseda komisie  

                        S. Očovanová, zam.OcÚ   

 

Pán starosta vyzval predsedu komisie p. I. Zoku, aby priblížil poslancom riešenie z ich 

komisie. Ples by malo organizovať OZ a aj príjem /zisk/ má byť OZ Cinobančan.  

 

 bod 2) splnený /zistiť vlastníctvo k budove v Katarínskej Hute / 

     Termín: do 25.09.2013             Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia  

 

Pán starosta dal slovo p. Ing. Bračokovej: budova nie je vlastníctvom obce, nie je k nej 

vedený list vlastníctva. Pán starosta: je to budova starého internátu, ak je majetkom R – Glass 

Trade – budeme žiadať o odstránenie stavby, ak SPF bude sa to riešiť s nimi. 

 

 bod 3) splnený / 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              Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia 

 

Pani Ing. Bračoková: budeme to riešiť pozdejšie, pán farár momentálne upustil od toho. 

  

bod 4) splnený / zvolať verejné stretnutie s občanmi ohľadom tlakovej kanalizácie 

dňa 10.07.2013 / 

 Termín: ihneď                            Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OcÚ 

 

Pani Ing. Bračoková informovala poslancov o zasadnutí, ktorého sa zúčastnilo cca 30-40 

občanov obce. Pán Ing. Hronec vysvetlil problematiku tlakovej kanalizácie, zodpovedal na 

kladené otázky občanmi. V Turičkách sa spísala petícia, zvolaní boli občania, ktorí ju 

podpísali a znovu p. Hronec im vysvetlil uvedenú situáciu.  

Pán starosta:  musíme určiť petičný výbor, ktorý preskúma právoplatnosť petície. 

Navrhnutí poslanci do petičného výboru: p. Korim Pavol, p. Antal Ján, p. Nociar Ivan, p. 

Zoka Ivan, p. Kiapeš Dušan 

Do 30 pracovných dní od podaní petície rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí petície 

 

Za:    8                 Zdržal sa: 0                 Proti :   0 
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 bod 5) splnený / pripraviť zámer na prenájom  kotolne na sídlisku v Cinobani / 

 Termín: do 25.09.2013               Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OcÚ 

 

Pani Ing. Bračoková  informovala poslancov o zámere, ktorý bol pripravený, zverejnený 

na webovej stránke. Prihlásil sa jeden uchádzač. Zmluva o nájme bola prečítaná. Ide 

o dva priestory o výmere 233 m2 . 

 

 bod 6) splnený / umiestniť pri kotolni v Cinobani dopravnú značku – Zákaz státia / 

 Termín: ihneď                             Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OcÚ 

 

2. uznesením č. 4/2013 zo dňa 24.07.2013 v bode IV. ukladá: 

 

bod 1)  splnený / p. Balkovskej vypracovať priebežnú správu o stave financií 

k 31.08.2013 / 

        Termín: do 25.9.2013                                        

 - pani Balkovská: stav finančných prostriedkov k 30.08.2013 na účtoch a v pokladni 

bol zaslaný poslancom OZ, ale dozvedela som sa, že som mala urobiť aj čerpanie rozpočtu 

k 31.08.2013. To nebolo splnené. Do najbližšieho OZ pripraviť. 

              

6. Podnety občanov   

 

6.a/ p. riaditeľ RNDr. Stanislav Čop – informoval poslancov o navýšení počtu detí 

v školských zariadeniach od septembra 2013.Predložil vývoj financovania od roku  

2009 a nárast detí. Žiadal o prehodnotenie vo finančnej komisii do rozpočtu obce na 

ďalší kalendárny rok. 

Ďalej informoval poslancov o podaní nórskeho projektu ZŠ na prípravu ľadovej 

plochy. Ide o projekt kde sa bude zachytávať a  zberať dažďová voda, ktorá sa bude 

využívať na zavlažovanie, upratovacie práce, fontána by mala fungovať na tejto báze, 

budú zásobníky na zachytávanie vody zo striech. 17.000 € na realizáciu bazénu, kde 

by sme tiež mali zadržiavať cca 35 m3 vody. 

- informoval o využití telocvične – každý deň do 20.00 hod.  

- informoval o zmene sídla ZUŠ, kde by pre obec vznikol prínos 9,– € na žiaka, 

ktoré môže obec využiť. 

 

- pán starosta informoval zástupcov školy, že ministerstvo pôdohospodárstva ešte 

neuvoľnilo poslednú  platbu vo výške 30.525 € na ZŠ s MŠ, ďalej nám 

nedofinancovali projekt Stred obce, čiže ani obec nemá dostatok financií, aby 

vedelo poskytnúť fin. prostriedky naviac. 

 

- Pani Šípeková: chcem sa opýtať čo s tou druhou časťou MŠ, či prešiel ten projekt, 

o ktorom sa v minulosti rozprávalo? 

 

- Pán starosta: nie neprešlo to, chceli sme priestory využiť na realizáciu domova 

pre seniorov, momentálne nie je to rentabilné – obec by musela všetky náklady 

znášať sama, VÚC dotujú malou časťou uvedené zariadenia. Druhá časť budovy je 

momentálne voľná. 

 

- Pani Šípeková: začína vykurovacie obdobie, čo s tou druhou časťou budovy? 

Pán starosta: bude sa temperovať keď poklesne teplota pod bod mrazu.  

Podali sme projekt na výmenu okien,strechy... v MŠ. 
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Pán Zoka: projekt, ktorý ste vypracovali na ľadovú plochu  sa týka aj tohto roku? 

Pán riaditeľ: nie, týka sa realizácie r. 2014 

- medzi riaditeľom, zástupcami školy a poslancami OZ vznikla debata a úvaha o  

presťahovaní sa tried z baráku do priestorov druhej časti MŠ. Realizácia nemožná. 

Pán Antal: koľko priniesla úspora novej kotolni vybudovanej v MŠ a teplá voda či sa 

berie z kúrenia v MŠ? 

Pán riaditeľ: momentálne to nemám pri sebe, ale môžem vám údaje zaslať, áno z 

kúrenia. 

Pán riaditeľ má doručiť na finančnú komisiu úsporu plynu v MŠ. 

 

6.b) p. Albertová Vladimíra – podľa príručky kronikára je povinnosťou doručiť 

kronikárke všetky zápisnice zo zasadnutí OZ. Nemám asi posledné 2 roky. 

 

p. starosta dal do bodu ukladá: preposielať elektronickou cestou všetky zápisnice zo 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva kronikárke obce Mgr. Vladimíre Albertovej 

Termín: priebežne , Zodpovedné : pracovníčky OcÚ. 

 

6.c) p. Jozefík: odprezentoval firmy GEO LOGISTIKA, s.r.o a EUROVIA SK, a.s., 

ktoré prinášajú riešenie realizácie údržby ciest, chodníkov centrálnych zón ... cez PPP 

projekty. 

- projekt je postavený na tom, že záruku za zrealizované dielo nesie počas celej doby 

splácania zhotoviteľ a počas celej doby splácania platí na celé dielo záruka.  

- informačný leták o postupe realizovaní diela od vypracovania projektu, výške 

splátok , podpise zmluvy o dielo, VO, odovzdanie diela do užívania je prílohou 

uvedenej zápisnice. 

- informoval že zhotovené dielo sa bude započítavať do záväzkov obce 

 

p. Kiapeš: keď nastane porucha a bude sa musieť rozkopať cesta 

p. Jozefík: sú výluky, ktoré sú v zmluve, s firmou sa treba dohodnúť, aby dala cestu 

do pôvodného stavu. Pred rozkopávkou urobiť Dodatok ku zmluve. 

p. Garaj: aké sú ešte finančné nároky pre obec? 

p. Jozefík: za projekt sa nebude platiť nič. 

 

- p. starosta poďakoval p. Jozefíkovi za prezentáciu. 

  

7. Protokoly – správy o výsledkoch kontroly  hlavnej kontrolórky obce 

 

Protokol  vypracovaný p. hl. kontrolórkou bol poslancom zaslaný, dokonca sa už o ňom aj 

rokovalo.  

Pani hlavná kontrolórka trvá na svojom zápise o vrátení zvýšenej dotácie za rok 2012   

vo výške 127,41 € od CŠK FO Cinobaňa. Finančná komisia sa prikláňa k zápisu hlavnej 

kontrolórky. 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
8.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých  komisií pri OZ  
 
       
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. 
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8/1. Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií - úprava 

 

V znení Vyhlášky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií č. 481/2000, 

komisia navrhuje úpravu Sadzobníka poplatkov za sprístupnenie informácií, ktorý bol 

schválený OZ dňa 30.5.2012 uznesením č. 4/2012 a to nasledovne: 

Ruší bod č. 5 Zasielanie elektronickou poštou – e-mailom: 

a)  skenovanie    0,20 € 

 

- pán starosta dal hlasovať za zrušenie bodu č. 5 v Sadzobníku poplatkov za 

sprístupnenie informácií. 

Za: 8                                   zdržal sa: 0                    proti:  0 

 

8/2. Žiadosť pani Sivokovej zo dňa 16.8.2013 ohľadom neúčtovania stočného 

obyvateľom obce 

- pani Sivokovej bolo odpovedané mailom dňa 5.8.2013 na uvedené záležitosti, kde jej 

pracovníčka obce podrobne vysvetlila prečo sa stočné nemohlo platiť. 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie. 

 

8/3. Vrátenie finančných prostriedkov – CŠK 

       - uvedený bod bol prejednaný už v bode 7 tejto zápisnice. 

 

8/4. Návrh na schválenie odmeny kontrolórke obce za III. štvrťrok 2013 

- odmena hlavnej kontrolórke sa schválila vo výške 8 % 

 
 
Komisia stavebná a životného prostredia: 
 
Pán starosta požiadal pána Dušana Kiapeša predsedu   komisie, aby prečítal program, ktoré  
riešila  komisia: 
 

8/5.  Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod 

 

Dňa 29.apríla. 2013 bola na Obecný úrad v Cinobani doručená žiadosť 10 obyvateľov 

Katarínskej Huty o pripojenie na verejný vodovod, nakoľko zdroj vody, ktorý využívali so 

spoločnosti R-Glass Trade bol odpojený. 

Starosta obce dal vypracovať hydrologické posúdenie navrhovaného vodovodu, podľa 

ktorého predbežné náklady na jeho vybudovanie činia cca 37.200,– €,  s tým, že v cene nie sú 

zahrnuté náklady na elektrickú energiu a DPH. Následne by cena činila okolo 45.000,- €. 

Vzhľadom na to, že Obec Cinobaňa nemá dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie 

vodovodu v takejto cenovej relácii, čím sa podstatne zvýši aj cena za 1 m3 vody, Odporúčanie 

komisií je nasledovné: 

 

Občanom v Katarínskej Hute bude zaslané oznámenie, že v prípade, ak sa rozhodnú pre 

dobudovanie vodovodu podľa cenovej ponuky s rozpočtom 45000,– € Obec Cinobaňa 

prispeje sumou 13.000 €, ktorá bola vyčlenená v rozpočte, s tým, že rozdiel do 45 000,- € si 

budú musieť ako spoluúčasť prefinancovať žiadatelia sami. 

V prípade, že tento návrh bude pre žiadateľov v Kat. Hute finančne náročný očakávame od 

nich náhradnú alternatívu. 

- p. starosta: najvýhodnejšia alternatíva je vybudovanie studne. Pani Lihocká a p. 

Matúzová sa dostavili na Obecný úrad s tým, že na ich pozemku by sa dala 
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vykopať studňa, z ktorej by sa voda odčerpávala pre ostatné rodiny, ktoré ostali 

bez vody. 

Pani Matúzová bola ústretová a dala by do dlhodobého prenájmu obci pozemok. 

- Pán starosta do bodu ukladá dal p. Ing. Bračokovej: 

- 1.  zabezpečiť návrh nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku p. Matúzovou K. 

o umiestnení obecnej studne. Termín: v najbližšom možnom termíne. 

- 2.  zabezpečiť odberateľskú zmluvu so žiadateľmi o odbere vody z obecnej studne 

v Katarínskej Hute. Termín: v najbližšom možnom termíne. 

   
 

Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
 
Pán starosta požiadal pána Zoku Ivana predsedu   komisie, aby prečítal program, ktorým sa 
zaoberala ich komisia. 
8.6. Podmienky prípravy cinobanského plesu 
- tento bod bol prejednaný v bode 5.1.1. zápisnice. 
 
Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, ktoré sa konalo dňa 
26.08.2013 

- témou zasadnutia  bolo jesenné vydanie -  téma Október – mesiac úcty k starším 
 

-     uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
Komisia pre občianske  záležitosti: 
 
Pani Spodniaková informovala poslancov o príprave slávnostnej schôdze pri príležitosti 60. 
výročia vzniku ZPOZ. Slávnosť sa bude konať dňa 18. októbra (t.j. v piatok) o 16.00 hod. 
v sobášnej sieni na obecnom úrade. Pri tejto príležitosti si členovia ZPOZ rozdelili úlohy, 
ktoré budú zabezpečovať. Pozvaní boli okrem zaslúžilých a dlhoročných členov ZPOZu aj 
poslanci OZ. 
 
 
9. Rôzne – informácie, žiadosti,  podnety, pripomienky a iné 

 

9/1. Výmena okien na Obecnom úrade v Cinobani a návšteva Rumunska 

 

- pán starosta informoval poslancov o výmene okien na obecnom úrade a o návšteve 

Rumunska 
 

9/2. Talent 2013 a Hornohradská klobása v Ozdíne 

- pán starosta informoval poslancov o organizovaní Talentu 2013, ktoré organizuje ZO 

SZPB a bude sa konať dňa 28.09.2013 o 16.00 hod. v KD v Cinobani 

- dňa 5.10.2013 sa bude konať Honohradská klobása v Ozdíne, ktorej sa zúčastníme 

 

9/3. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ 

 

- pán starosta informoval poslancov o dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej 

školy s materskou školou. 

- dal hlasovať za schválenie uvedeného dodatku: 

za :  8    Proti: 0   Zdržal sa:  0 

 

 



 7 

9/.4. Voľby do samosprávnych krajov 

- pán starosta informoval poslancov o blížiacich sa voľbách do samosprávnych krajov – 

kandiduje 49 poslancov 

- sú vytvorené 3. okrsky v Cinobani, KH a Turičkách 

- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 

 

9.5. Oznámenie o prečíslovaní stavieb v obci 

- pán starosta informoval poslancov o prečíslovaní stavieb v obci 

- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 

 

9.6. Správa nezávislého auditora 

- správa je vypracovaná písomne  a tvorí súčasť zápisnice 

Pán Korim: - aký rozdiel je medzi účtovnou závierkou a konsolidovanou závierkou 

Pani Balkovská: - účtovná je len za obec a konsolidovaná je súhrn účtovných závierok, 

účtovných jednotiek, ktoré tvoria jeden celok. V konsolidovanej úč. závierke materská 

účt. jednotka čiže obec účtuje dcérske jednotky t.j.  ZŠ s MŠ. V konsolidácii sa eliminujú 

čiže upravujú vzájomné záväzky a pohľadávky a náklady a výnosy. 

 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 

 

9.7. Dom smútku - prekrytie schodov 

- zostali nám ešte fin. prostriedky, ktoré musíme do konca kal. roka vyčerpať 

- vyhodnotenie cenových ponúk na prekrytie schodov Domu smútku v Cinobani 

 Najvýhodnejšia cenová ponuka je od Juraja Melicha z Hradišťa v hodnote 5.603,65 € 

- p. Belko: chcem vidieť nákres prekrytia schodov 

- p. starosta dal do bodu ukladá: p. Ing. Bračokovej vyzvať p. Melicha o doplnenie 

technického riešenia striešky na prekrytie schodov Domu smútku 

 

9.8. Salva Benedikt s manželkou – žiadosť o odkúpenie pozemku 

- musí byť vypracovaný zámer predaja, ktorý sa musí schváliť 

1. 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: 

 

- zámerom priameho predaja majetku obce Cinobaňa je pozemok vo výmere 559 

m2, nachádzajúci sa v okrese Poltár, obci Cinobaňa, v katastrálnom území 

Cinobaňa, časti obce Katarínska Huta, evidovaný na liste vlastníctva č. 738, na 

parc. C-KN 904/54 vedený ako záhrada 

 

- 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 žiadatelia využívajú 

ako záhradu pri svojom rodinnom dome. 

 

- pán starosta dal schváliť zámer predaja: 

 

 Za: 8   zdržal sa: 0   proti: 0 



 8 

 

9.9. kamerový systém v obci 

- pán starosta informoval poslancov o kamerách rozostavených v obci a dal hlasovať za 

presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúry č. 20130917 

vystevenú dodávateľom Roman Spodniak – ELEKTROSEK, Cinobaňa 285, vo výške 

2.317 € za dodávku a montáž kamerového systému v obci Cinobaňa 

 

 Za: 8   zdržal sa: 0   proti: 0 

 

9.10. Konanie ďalšieho OZ 

- ďalšie zasadnutie OZ sa bude konať dňa 20.11.2013 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v 

Cinobani  

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie 

 

9.11. informácie z ÚPSVaR Poltár o počte nezamestnaných 

-  pán starosta informoval poslancov o počte nezamestnaných k 1.9.2013, ktorý sú 

v evidencii ÚPSVaR Poltár 

- je 410 nezamestnaných z toho 179 žien 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie 

 

9.12. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce k 30.06.2013 . 

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

- OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenie programového rozpočtu Obce                

       k 30.06.2013 

 

       9.13. Rozpočtové príjmy a výdavky k 30.06.2013 

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

- OZ berie na vedomie rozpočtové príjmy a výdavky k 30.6.2013 
         
10. Diskusia 
 
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:  
Do diskusie sa prihlásili: 
 
a ) Pán Zoka : 
 

- v Katarínskej Hute vypadáva káblová televízie, kto robí opravy?  
- P. starosta: Pán Machava, ktorý má so Slovanetom podpísanú zmluvu. 

 
b ) Pán Kiapeš : 

 
- Kedy sa dokončí VO v Turičkách? Plot pri KD v Turičkách treba vyrovnať 

a vymaľovať. 
- Zástavka v Turičkách 
- p. starosta: 
 – VO sa robí priebežne, aké chceme robiť zástavky, treba sa rozhodnúť do jari pripraviť 
návrhy zástavok. 

 
c ) Pán Antal Ján: 

 
- šmýkačka na detskom ihrisku je puknutá, ak sa to nedá zvariť bolo by ju potrebné dať 

preč, pretože si deti môžu ublížiť 
- nezatvára sa bránička na cintoríne, behajú tam psy, oplotenie je porušené 
- oplotenie sa môže zakúpiť z aktivačných prostriedkov. 
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d ) Pán Nociar Ivan : 

 
- cesta do KH od jari nie je zaplátaná 
- pán starosta: stále im vyvolávame 

 
e ) Pán Gondek Milan : 
 

  - kto natieral nové lavičky na námestí – sú podtečené, radšej to malo ostať tak  
 - pán starosta: aby platila záruka, 2x ročne ich treba natrieť 
- pri kontajneroch na separovaný odpad je smetisko, treba rozhlasom upozorniť 
občanov aby do separovaných kontajnerov hádzali odpad,  ktorý tam patrí. 
 
 
Keď už nemal nikto žiadne diskusné príspevky, pán starosta poprosil p. predsedu 
návrhovej komisie , aby prečítal návrh na uznesenie   
Predseda návrhovej komisie pán Ivan Nociar prečítal návrh na uznesenie č.   
5/2013 zo dňa 25.09.2013.  

 
11. Záver 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
 

I. overovateľ:                    p. Korim Pavol                   ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Antal Ján                         ............................................ 
 
 
 
 

 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 

        Melicher Jozef 
          starosta obce 


