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

ktoré sa konalo dňa 20. novembra 2013 
v zasadačke KD v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        7 
Neprítomní poslanci:   2  (pp. Nociar Ivan a Zoka Ivan  sa ospravedlnili ) 
 
Hlavný kontrolór:    p. Bračoková Viera   
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
Občania:   neboli 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril  starosta obce  p.Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov, zamestnancov obecného úradu. 
   
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil :  p. Dušan Belko  
       p. Ján Antal 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Anna Pupalová, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola určená Ing. Lívia Bračoková. 
 
  
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.   Zuzana Hadbavná 
 Člen       :  p.   Milan Káka 
 Člen       :  p.   Pavol Korim 
 
Za:          7                          

Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže návrhová 
komisia bude pracovať v navrhnutom zložení. 
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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. 6/2013 zo dňa  09.10.2013  

Kontrola plnenia Uznesenia č. 5/2013 zo dňa 25.09.2013 

6. Správy hlavného kontrolóra obce  

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

8. Územný plán Obce Cinobaňa – zmena a doplnok č. 1 

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

10. Diskusia 

11. Záver zasadnutia OZ 

 

P. starosta navrhuje bod 8 Územný plán Obce Cinobaňa – zmena a doplnok č. 1 presunúť do bodu 9 

Rôzne – územný plán – zmena a doplnok č. 1 je poslancom prístupný na pripomienkovanie na web 

stránke. Schválenie po pripomienkovaní bude na zasadnutí v budúcom roku. 

Prosím opraviť v programe – bod 9 sa mení na bod 8 a číslovanie ostaných  bodov  sa posúva 
 
Iné pripomienky k programu poslanci nepredložili, p. starosta dal hlasovať 
 
 
Za:          7     
                      

Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
p. starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ sa bude riadiť navrhnutým programom. 
 
 

5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 6/2013 zo dňa  09.10.2013  a č. 5/2013 

zo dňa  25.09.2013 
 
 

1. uznesením  č. 6/2013zo dňa 09.10.2013 v bode IV. ukladá: 
 

 

1) Vyzvať konateľov Agrorátka s.r.o. Kalinovo na odpratanie rastlinných zvyškov na 

prenajatých parcelách v častiach: Záhumnie, Brezina, Cinopeľ a všetky ostatné plochy 

 

Termín: ihneď          Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

 

 úloha je   splnená   
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2) Vyčísliť náklady na ČOV od r. 2008 vrátane školení a ostatných nákladov 

 

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva Zodpovedná:  Erika Spodniaková  

 

 

  úloha je splnená   

 

                     

 

2. uznesením č. 5/2013 zo dňa 25.09.2013 v bode IV. ukladá: 

 

1. preposielať elektonickou cestou všetky zápisnice zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva kronikárke obce     

       Mgr. Vladimíre Alberovej 

          

         Termín:    priebežne                                                  Zodp.:  pracovníčky OcÚ 

 

úloha sa plní 
 

2. návrh nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku p. Matúzovou o umiestnení obecnej 

studne 

 

         Termín:   v najbližšom možnom termíne                   Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

Z dôvodu, že obecná studňa bude umiestnená na inom pozemku, úloha sa ruší 

 

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

v Katarínskej studne 

          

          Termín:   v najbližšom možnom termíne                   Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

Z dôvodu, že obecná studňa bude umiestnená na inom pozemku, úloha sa ruší 

 

4. vyzvať p. Melicha o doplnenie technického riešenia striešky na prekrytie schodov 

domu smútku  

 

         Termín:    ihneď                                                           Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

úloha je splnená 
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6. Správy  hlavného kontrolóra 
 

Správy hlavného kontrolóra sú súčasťou zápisnice  
 
 

Prvá správa -  kontrola použitia finančných príspevkov z rozpočtu obce 

v Cinobanskom športovom klube za I. polrok 2013 
 
Poslanci k predloženej správe  nemali pripomienky. 
 
Správu o kontrole použitia finančných príspevkov z rozpočtu obce v Cinobanskom 
športovom klube za I. polrok 2013  zobrali poslanci na vedomie.  
 

Druhá správa – inventarizácia pokladne, cenín – známky, kolky, stravné lístky a ich 

čerpanie ku dňu 23.09.2013  a kontrola pokladničných dokladov za II. štvrťrok  2013 
 

Poslanci k predloženej správe o činnosti hlavnej kotrolórky – inventarizácia pokladne – 
hotovosti a cenín a o kontrole pokladničných dokladov za II. štvrťrok 2013  nemali 
pripomienky. 
 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti  zobrali poslanci na vedomie.  

 
 

                                                                                 

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

 

V mesiacoch október  a november   zasadali komisie –  Redakčná rada – 17. októbra, Komisia 

pre  občianske záležitosti zasadala 5. novembra,  Finančná komisia  - 11. novembra,  Kultúrna 

komisia 6. novembra a 13. novembra a 07. novembra  zasadala Stavebná komisia.  

 

Predsedovia komisií  informovali o programe zasadnutí. 

 

Predseda redakčnej rady p. Pavol Korim,  oboznámil s programom zasadnutia jeho 

komisie 

 

Téma Cinobanského občasníka IX/6 – vianočné vydanie  

 

pripomienky poslancov –  k predloženej správe neboli. 

OZ zobralo  na vedomie zápis zo zasadnutia Redakčnej komisie  . 

Zápisnica z komisie je súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ. 

 

 

Predsedníčka Komisie ZPOZ p. Zuzana Hadbavná,  oboznámila s programom 

zasadnutia jej komisie 

 

Hlavným bodom programu bol  návrh rozpočtu komisie na roky 2014 - 2015 

 

pripomienky poslancov –  k predloženej správe neboli. 

OZ zobralo  na vedomie zápis zo zasadnutia komisie ZPOZ. 

Zápisnica z komisie je súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ. 
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Predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš Dušan oboznámil s programom zasadnutia jeho 

komisie. 
 

Komisia na zasadnutí prejednala návrh kapitálových a bežných výdavkov do rozpočtu na 

obdobie rokov 2014 – 2016. 

Návrh rozpočtu bol odovzdaný p. Balkovskej 
 

pripomienky poslancov –  k predloženej správe neboli. 

OZ zobralo  na vedomie zápis zo zasadnutia komisie Stavebnej a životného prostredia.  . 

Zápisnica z komisie je súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ. 
 

Výdavky budú zapracované do rozpočtu obce na roku 2014 – 2016. 

 
 
Predseda Kultúrnej komisie p. Zoka nebol na zasadnutí prítomný, zápis z komisie prečítala p. 

Očovanová Silvia.  

 
Žiadosť: p. Ladislav Deme, predseda KVOZ ROMA – usporiadať Prehliadku rómskych kapiel 
dňa 22.11.2013. 
Komisia nedoporučuje žiadosť schváliť – p. Deme je dlžníkom voči obci. 
 
Po krátkej diskusii  poslancov –  vyzval p. starosta poslancov k hlasovaniu o predloženom návrhu 

komisie. 

 

Návrh z komisie –   OZ neschvaľuje žiadosť o prenájom KD na prehliadku rómskych kapiel dňa 

22.11.2013 

Dňa 23.11.2013 sa uskutoční II. kolo volieb – predsedu samosprávneho kraja – priestory KD 

budú dňa 23.11.2013 pripravené na voľby. 

 

Hlasovanie: 

 
Za:          7     
                      
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 

 

Žiadosť p. Ladislava Demeho o prenájom KD na prehliadku rómskych kapiel na deň 22.11.2013 

poslanci OZ neschválili. 

 

     

- prejednanie priestupku vo veci zneužívania alkoholických nápojov. 
Obci Cinobaňa boli doručené oznámenia od Mestskej polície z Lučenca a z Tisovca  
na občanov – mladistvých, ktorí porušili zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov -  požívali alkohol na verejnom priestranstve. 
 
Tento problém vzniká aj na území našej obce a preto p. starostal doporučil vypracovať  
návrh – pripraviť VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach. 
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Po krátkej diskusii poslanci zobrali  na vedomie zápis z komisie a uložili  úlohu – vypracovať 
návrh VZN o o zákaze používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. 
 
 

 
Predseda Finančnej komisie p. Garaj,  oboznámil prítomných s programom zasadnutia 
jeho komisie: 
 
 
1. Návrh do rozpočtu na rok 2014-2016 ZŠ s MŠ Cinobaňa - originálne kompetencie 
 
Na komisiu sa dostavil p. riaditeľ zo ZŠ s MŠ Cinobaňa p .Čop Stanislav s účtovníčkou 
Zuzanou Gondekovou. 
Po prerozdelení finančných prostriedkov na počet žiakov uvedených k 15.9.2013 na ďalší 
školský rok  vychádza na školské zariadenia na rok 2014 - 137.654 €.  Je to o 8.146 € menej 
ako v tomto roku. 
Vlastné príjmy k 9.2013 sú vo výške cca 10.000 € čím vykrývajú chod školských zariadení.  
Pán riaditeľ konštatuje, že uvedené finančné prostriedky im nebudú postačovať na chod 
zariadení.   
 
FK doporučuje schváliť  ako v minulom roku vo výške 145.800 € na originálne kompetencie.. 
 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu z komisie  -   výdavky na originálne kompetencie pre ZŠ 
s MŠ zahrnúť do rozpočtu na rok 2014 vo výške 145 800,00 € 
 
Hlasovanie: 
za   2 
pp. Garaj M., Korim P. 
proti:  2 
pp. Belko D., Kiapeš D. 
zdržal sa: 3 
pp. Antal J., Hadbavná Z. , Káka M. 
 
OZ návrh komisie na čiastku 145 800,00 €  na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ 
neschválilo. 
 
Po krátkej rozprave poslancov dal starosta obce  nový návrh na schválenie – výdavky 
na originálne kompeterncie pre ZŠ s MŠ zahrnúť  do rozpočtu na rok 2014 vo výške 
140 000,00 € 
 
Hlasovanie: 
za   6 
                      
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim 
 
proti:  0 
 
zdržal sa: 1 
pp. Hadbavná Z.  
 
 
OZ  schvaľuje výdavky na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ do rozpočtu na rok 
2014 vo výške 140 000,00 € 
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2. Žiadosť o finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ s MŠ  v Cinobani  k MDD do    
     rozpočtu na rok 2014 
 
    Žiadosť je vo výške  500,-  EUR. 
    Komisia doporučuje OZ schváliť 300,-  EUR 
 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu z komisie –  finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ 
s MŠ  v Cinobani  k MDD do    rozpočtu na rok 2014 vo výške 300,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                        
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
OZ schválilo  do rozpočtu obce na rok 2014   príspevok vo výške 300,00 € € 
 
 
 
  3.Žiadosť o finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ s MŠ  v Cinobani  „ Zimné  
     radovánky „ do  rozpočtu na rok 2014 
    
       Žiadosť je vo výške 500 ,- EUR 
       Komisia doporučuje OZ schváliť príspevok vo výške 300,- EUR 
 
 
Starosta dal hlasovať za návrh z komisie –  finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ s MŠ  
v Cinobani  „ Zimné radovánky „ do    rozpočtu na rok 2014 vo výške 300,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
OZ schválilo do rozpočtu obce na rok 2014   príspevok vo výške 300,00 € € 
 
 

 

 

  4.Žiadosť o finančný príspevok  na kompenzačné pomôcky pre individuálne  
začlenených žiakov v rozpočte obce na rok 2014 
 
Žiadosť je vo výške 500,- EUR 
Komisia doporučuje OZ schváliť príspevok vo výške 100,- EUR. 
 

Starosta dal hlasovať za návrh z komisie - finančný príspevok  na kompenzačné pomôcky 
pre individuálne začlenených žiakov do    rozpočtu na rok 2014 vo výške 100,00 € 
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Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ schválilo  do rozpočtu obce na rok 2014  finančný príspevok  na kompenzačné 
pomôcky pre individuálne začlenených žiakov príspevok vo výške 100,00 € € 
 

 
 

  5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na deti a žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým   
      pobytom na území obce Cinobaňa na rok 2014 na krúžkovú činnosť 
 
       Žiadosť je vo výške 20,- EUR na dieťa čo činí 3440,- EUR 
      Komisia doporučuje OZ, aby bola schválená žiadosť v pôvodnej výške t.j.15,- EUR na    
      dieťa čo  činí 2580,- EUR 
 
Po diskusii poslancov k danej téme dal starosta obce návrh na hlasovanie 
 
Kto je za návrh z komisie –   dotácie na deti a žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým   
pobytom na území obce Cinobaňa na rok 2014 na krúžkovú činnosť do rozpočtu na 
rok 2014 vo výške 15,00 €  na dieťa 
 
Hlasovanie: 
Za:          6                    
pp. Ján Antal,  Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             1 
p. Dušan Belko 
 
OZ schválili do rozpočtu obce na rok 2014  príspevok na krúžkovú činnosť vo výške 
15,00 €  na dieťa 
 

 

 6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre súbor  Cinobanček na rok  2014 
 
     Žiadosť je vo výške 150,- EUR . Komisia doporučuje OZ schváliť uvedenú sumu. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie 
 
Kto je za návrh z komisie –   poskytnutie finančného príspevku pre súbor  Cinobanček 
na rok  2014 vo výške 150,00 € 
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Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ schválilo do rozpočtu obce na rok 2014  príspevok vo výške 150,00 €  pre súbor  
Cinobanček 
 

 

7. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre občana 
 
Komisia nedoporučuje OZ žiadosť schváliť , nakoľko menovaný má dlhy voči obci vo výške 
291,26 EUR.  
 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: 
kto je za návrh z komisie –   OZ neschvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc pre občana – 
žiadosť pod č. konania 738/2013 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ neschvaľuje žiadosť občana o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre 
občana pod č. konania 738/2013 
 
 

8. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na rok 2014 – MS SČK Cinobaňa a Katarínska 
Huta 
 
   Žiadosť je vo výške 250,- EUR .Komisia doporučuje OZ schváliť 200.- EUR. 
 
Po krátkej diskusii poslanci navrhli upraviť výšku pre MS SČK vo výške 250,00 €. 
 
 
Starosta obce dal hlasovať  kto je za   poskytnutie finančného príspevku pre MS SČK 
Cinobaňa a Katarínska Huta  na rok  2014 vo výške 250,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
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Zdržal sa:             0 
 
OZ schválilo  do rozpočtu obce na rok 2014  príspevok pre MS SČK Cinobaňa 
a Katarínska Huta vo výške 250,00 €   
 

 

9.Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 – ZO SZZP Cinobaňa 
 
  Žiadosť je vo výške 150,- EUR. 
  Komisia doporučuje  OZ schváliť 150,- EUR 
 
Starosta obce dal  hlasovať: 
kto je za návrh z komisie –   poskytnutie finančného príspevku pre  ZO SZZP Cinobaňa   na 
rok  2014 vo výške 150,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ schválilo do rozpočtu obce na rok 2014  príspevok vo výške 150,00 €   pre ZO SZZP 
Cinobaňa 
 
 

 

 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 – ZO SZPB Cinobaňa  
 
     Žiadosť na činnosť je vo výške 150,- EUR 
     Komisia doporučuje  OZ schváliť 150,- EUR 
V žiadosti uvádzajú, že pri príležitosti 70.výročia SNP v roku 2014 navrhujú spoluprácu 
s obcou, z dôvodu  vydania bibliografickej knižky o hrdinoch padlých v SNP v počte  asi 150 
ks.Tento dokument by mal slúžiť ako pomôcka pre  žiakov ZŠ s MŠ  v Cinobani a zároveň 
ako propagačný materiál pre návštevníkov obce. Na vydanie je potrebná čiastka cca 500,- 
EUR. 
Komisia doporučuje OZ schváliť 100,- EUR. 
 
Po diskusii poslancov dal starosta obce hlasovať: 
 
Kto je za návrh z komisie –   poskytnutie finančného príspevku pre  ZO SZPB Cinobaňa   na 
rok  2014 vo výške 150,00 € na činnosť a 100,00 € na bibliografickú knižku o hrdinoch 
padlých v SNP 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, 
Pavol Korim 
 
Proti:         0                        
 
Zdržal sa:             0 
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OZ schválilo do  rozpočtu obce na rok 2014  príspevok pre ZO SZPB Cinobaňa vo 
výške 150,00 € na činnosť a 100,00 € na   bibliografickú knižku o hrdinoch padlých v 
SNP 
 

 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 OZ Cinobančan 
 
      Žiadosť je vo výške 500,- EUR 
      Komisia doporučuje OZ schváliť 200,- EUR 
 
Po krátkej diskusii poslanci doporučili čiastku pre OZ Cinobančan zvýšiť na 250,00 € 
 
Starosta obce dal hlasovať: 
kto je za návrh z OZ –   poskytnutie finančného príspevku pre  OZ  Cinobančan   na rok  
2014 vo výške 250,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          6                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš,  
 
Proti:         1 
p. Pavol Korim                        
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ schválilo  do rozpočtu obce na rok 2014 pre OZ Cinobančan príspevok vo výške 
250,00 €   
 

 

12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce OZ KVOZ ROMA Cinobaňa na rok 2014 
 
Žiadosť je vo výške 300,- EUR 
Nakoľko OZ KVOZ  ROMA má do dnešného dňa  neuhradenú faktúru za použitie sály KD vo 
výške 53,26 EUR. Komisia doporučuje schváliť OZ  dotáciu vo výške 130,- EUR v prípade, 
že dlh voči obci bude uhradený  
 
Po diskusii poslancov dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu z komisie: 
kto je za návrh z komisie –   poskytnutie finančného príspevku pre  OZ KVOZ ROMA 
Cinobaňa   na rok  2014 vo výške 130,00 €, za podmienky splatenia dlhu voči obci. 
 
Hlasovanie: 
Za:          3                   
pp. Ján Antal, , Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, ,  
 
Proti:         4 
p. Dušan Belko,  Milan Káka, Dušan Kiapeš,  Pavol Korim                        
 
Zdržal sa:             0 
 
OZ neschvaľuje do rozpočtu obce na rok 2014 OZ  príspevok  pre  OZ KVOZ ROMA 
Cinobaňa vo výške 130,00 €. 
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13. Žiadosť ZO SZZP Cinobaňa ZO SZZP žiada  úľavy pre občanov držiteľov preukazu  
ZŤP  na miestne dane na rok 2014. 
 
Finančná komisia nedoporučuje poskytnúť úľavy občanom , ktorí sú držiteľmi ZŤP 
preukazov, ale navrhuje OZ poskytnúť 50 % úľavu na poplatku za komunálny odpad 
občanom, ktorí dovŕšia vek 80 rokov k 31.12.2013 a občanov nad 90 rokov úplne oslobodiť 
od platenia poplatku za kom. odpad.  
FK  doporučuje následne schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálny 
odpad. 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Cinobaňa  doporučujem pripraviť na schválenie do najbližšieho 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať podľa plánu 11. decembra 2013. 
Prosím zapísať do uznesenia. 
 
 

14. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014 CŠK  Cinobaňa – FO , VO 
 
Rozpočet  je vo výške 17.711,- EUR. 
Komisia doporučuje schváliť OZ dotáciu vo výške 9700.- EUR z toho pre  VO 200,- EUR. 
V prípade postupu FO sa rozpočet navýši v rozpočtovom roku o cestovné vo výške 1000,- 
EUR.  
 
Po diskusii starosta obce dal návrh na hlasovanie: 
Kto je za návrh z komisie –   poskytnutie dotácie pre CŠK Cinobaňa – FO, VO, vo výške 
9700,00 € / v tom dotácia pre VO – vo výške 200,00 €/ 
V prípade postupu FO sa dotácia navýši v rozpočtovom roku o cestovné vo výške 1000,00 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš,  
Pavol Korim                        
 
Proti:         0  
 
Zdržal sa:             0 
 
OZ schválilo  do rozpočtu obce na rok 2014  dotáciu pre CŠK Cinobaňa – FO, VO, vo 
výške 9700,00 € / v tom dotácia pre VO – vo výške 200,00 €/ 
V prípade postupu FO sa dotácia navýši v rozpočtovom roku o cestovné vo výške 
1000,00 € 
 

 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 
a.v. Cinobaňa 
 
Žiadosť  na opravu vonkajšej fasády (cokla) kostola. 
Komisia nedoporučuje OZ schváliť. Obec Cinobaňa už  investovala do okolia ev. kostola a v 
rámci spravodlivého rozdelenia finančných prostriedkov  pre ostatné cirkevné zbory komisia 
nedoporučuje  dotáciu schváliť.  
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: 
Kto je za návrh z komisie –   OZ neschvaľuje dotáciu pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 
a.v. Cinobaňa. 
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Hlasovanie: 
Za:          6                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, , Dušan Kiapeš,  
Pavol Korim                        
 
Proti:         0  
 
Zdržal sa:             1  
p. Milan Káka 
 
OZ neschvaľuje dotáciu pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.Cinobaňa 
 

 

 

16. Žiadosť o finančný príspevok na poistné ZŠ s MŠ v Cinobani  na rok 2014  
 
Komisia doporučuje  OZ  schváliť spoluúčasť na poistení vo výške 90,54 EUR 
 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu: 
Kto je za návrh z komisie –   poskytnutie finančného príspevku  na poistné pre ZŠ s MŠ 
v Cinobani  na rok 2014 vo výške 90,54 € 
 
Hlasovanie: 
Za:          6                   
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná,  Dušan Kiapeš,  
Pavol Korim                        
 
Proti:         1 
p. Milan Káka  
 
Zdržal sa:             0 
 
 
OZ schválilo do rozpočtu obce na rok 2014  príspevok  na poistné pre ZŠ s MŠ 
v Cinobani  na rok 2014 vo výške 90,54 € 
 
 

17. Dodatok č.4 k VZN č.20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách , ktorých zriaďovateľom je Obec 
Cinobaňa 

 
FK doporučuje schváliť dodatok č. 4 k VZN č. 20/2009. 
 
Dodatok bol poslancom doručený. 

 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: 
kto je za prijatie Dodatku č.4 k VZN č.20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách,  ktorých zriaďovateľom je Obec 
Cinobaňa 
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Hlasovanie: 
Za:          7                    
pp. Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš,  
Pavol Korim                        
 
Proti:         0  
 
Zdržal sa:             0 
 
OZ schválilo  Dadatok č. 4 k VZN č. 20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách , ktorých zriaďovateľom je 
Obec Cinobaňa 
 

 
 

Návrh rozpočtu je  vyvesený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce, do 6.12.2013  
môžu fyzické, právnické osoby, poslanci uplatniť pripomienky v písomnej forme 
a elektronicky.  
Pripomienky k návrhom  rozpočtu vyhodnocuje finančná komisia, ktorá ich  musí spracovať 
v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním OZ . 
Dňa 11.12.2013 na ďalšom OZ sa bude už rozpočet  schvaľovať. 
 

 
 

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

 
1/  najbližšie riadne  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  11.12.2013 
 
2/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa – zápisnice z komisií sú 
prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ 
 
3/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 23.10.2013 
a 01.10.2013 – tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ 
  
4/ čerpanie rozpočtu obce k  30.09.2013 – tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ a je 
zverejnené na web stránke obce 
 
5/ informáciu o voľbách  do samosprávnych krajov  II. kolo - tvorí prílohu zápisnice zo 
zasadnutia OZ a je zverejnené na web stránke obce 
 

 
6/ zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu Obce Cinobaňa - tvorí prílohu zápisnice zo 
zasadnutia OZ a je zverejnené na web stránke obce 
 

 
 
 

9.  Diskusia 

 
Diskusia bola priebežne k jednotlivým bodom programu. 
Poslanci v diskusii predniesli pripomienky občanov zo svojich volebných obvodoch. 
p. Korim  Pavol – ďakuje za občanov zo sídliska – určené miesto na venčenie psov pomohlo. 
Psíčkari venčia psov na tomto mieste a plocha na sídlisku je čistejšia. 
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p. Antal – občania na sídlisku žiadajú opraviť detské ihrisko. Je zničené a hrozí hrajúcim sa 
deťom  úraz. 
 
p. starosta – detské ihrisko na sídlisku bude poriešené. V súčasnosti sa robia nevyhnutné 
opravy – nový náter. Podal sa projekt  - Obnova dediny 2014, v ktorom požadujeme finančné 
prostriedky za výstavbu nového ihriska. 
 
p. starosta – je spokojný, že separovanie odpadu sa v obci ujalo, doporučuje ešte zakúpiť 1 
kontajner na plast a 1 kontajner na sklo do Katarínskej Huty. 
 
 
 

10. Záver 
 

Predseda návrhovej komisie  p. Zuzana Hadbavná    prečítala jednotlivé body 
schváleného  uznesenia č. 7/2013 z   20.11.2013.  
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Jozef  Melicher  
          starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala    Anna Pupalová 
        pracovníčka OcÚ  
     
Overovatelia zápisnice: 
 
p. Dušan Belko              
 
p. Ján Antal               
 
 
 
 


