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

ktoré sa konalo dňa 9.10.2013 
v zasadačke OÚ  v Cinobani. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        7 
Neprítomní poslanci:    2 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková (prítomná) 
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. Nociar Ivan 
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Silvia Očovanová, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Silvia Očovanová 
  
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p.   Ivan Zoka 
 Člen       :  p.  Káka Milan 
 Člen       :  p.  Antal Ján 
 
 

Hlasovanie:      Za:     6                             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: 

 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
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1. Otvorenie  zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice  OZ 

3. Schválenie návrhovej  komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Schvaľovanie - vybudovanie obecnej studne v Katarínskej Hute 

6. Schvaľovanie prekrytia schodov prístreškom na dome smútku 

7. Prerokovanie petície proti realizácii tlakovej kanalizácie v obci Turičky 

8. Rôzne  

9. Záver 
 
 
 Za:      6                            Zdržal sa:  0                             Proti:    0 
 
 
 
5)  Vybudovanie obecnej studne v Katarínskej Hute 
 
  
Starosta obce informoval prítomných poslancov o prehliadke miesta v Katarínskej Hute na 

parc č. 911/27 , ktorá je vo vlastníctve Slov. pozemkového fondu.  Stretnutie sa uskutočnilo 

s odborníkom na hľadanie prameňov vody a starostom obce. Aktivační pracovníci vykopú 

popri ceste rigol na uloženie potrubia. 

Kiapeš Dušan  sa vyjadril, že studňu treba urobiť a pripojenie na ňu si musia zabezpečiť 

vlastníci sami. 

Dostavil sa poslanec Ivan Nociar. 

Hlasovanie za vykopanie obecnej studne v Katarínskej Hute: 

 

 
Za:   7                    Zdržal sa:     0                             Proti: 0 
 
 
6)  Schvaľovanie pokrytia schodov   na dome smútku v Cinobani      
 
Starosta informoval poslancov o doručenej cenovej ponuke a výkresovej dokumentácii od  
p. Melicha na prekrytie schodov na dome smútku v Cinobani. Strecha bude z kanadského 
šindľa a škrídle. Nosné stĺpy budú s úrovňou schodov.  
Mám návrh urobiť terénne úpravy okolo DS, skalku a okolo sa vydláždi do roviny. Je 
problém urobiť projekt tak, aby to dáko vyzeralo , nakoľko je DS na kopci a dosť vysoko 
postavený a sú pred ním vysoké schody. 
 
Hlasovanie za prístrešok na prekrytie schodov: 
 
 
Za:  7              Zdržal sa: 0   Proti: 0 
 
 

7)  Prerokovanie petície proti realizácii tlakovej kanalizácie v obci Turičky 
 
Komisia určená na overenie petície občanov proti vybudovaniu tlakovej kanalizácie v obci 
Turíčky zasadala dňa 7.10.2013 
P. Antal prečítal stanovisko komisie a overenie petície. 
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Hlasovanie za požiadavku vyplývajúcu z petície: 
 
Za:  0              Zdržal sa: 0   Proti: 7 
8)  Rôzne 
 
8.1. 
p. Zoka uviedol, že treba vyzvať spoločnosť AGRORÁTKA s.r.o. Kalinovo na odpratanie 
rastlinných zvyškov po kosení  z parciel, ktoré majú v prenájme, aby nedošlo k zaneseniu 
odvodňovacieho kanála. 
 
Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková          Termín: ihneď 
 
 
 

8.2. 
P. Antal požaduje vyčísliť všetky náklady na fungovanie ČOV v Cinobani od r. 2008, vrátane 
školení a ostatných nákladov a vysvetliť, kto určil výšku stočného. 
 
 
Zodpovedná: Erika Spodniaková   termín: do najbližšieho zastupiteľstva 
 
     
 

 
9)  Záver 

 
 

Predseda návrhovej komisie  p. Ivan Zoka  prečítal jednotlivé body schváleného  
uznesenia č. 6/2013 z 9.10.2013.  
 

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

 
 
 
V Cinobani dňa 9.10.2013     Jozef Melicher 
        starosta obce   
 
 
 
 
 
Zapísala    Silvia Očovanová 
        pracovníčka OcÚ  
     
Overovatelia zápisnice: 
 
p. Dušan Kiapeš             
 
p. Ivan Nociar               
 

   
   


