
  

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  dňa 26. januára 

2011 v zasadačke KD  v Cinobani. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   9  podľa prezenčnej listiny 

STAROSTA OBCE  

HLAVNÝ KONTROLÓR  :  prítomný 

PRACOVNÍCI OBCE 

HOSTIA:  občania – podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie OZ otvoril starosta  obce  Jozef Melicher, ktorý 

prítomných poslancov, pracovníkov OcÚ, občanov a hostí privítal na zasadnutí OZ. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

      

Za overovateľov zápisnice boli určéní  poslanci: 

   p. Ivan Nociar 

   p. Dušan Belko        

 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená 
 

Pupalovú Annu, prac.OÚ 

 

 /Zhodnotenie   účasti  poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice:    

z  9     poslancov  OZ  je prítomných   9,  OZ je  uznášania schopné./ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Starosta obce oboznámil prítomných  s návrhom programu, ktorým sa bude 
riadiť zasadnutie OZ: 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 
3. Schválenie programu  zasadnutia OZ 
4. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej  komisie 
5. Kontrola plnenia uznesenia z ustanovujúceho OZ č.  1/2010 zo dňa 27.12.2010 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 
7. Návrh pracovných obvodov pre poslancov OZ 
8. Doplnenie a schválenie členov komisií OZ 
9. Plán zasadnutí OZ 



  

10. Rôzne –   žiadosti,  zmluvy, ponuky, podnety, pripomienky, informácie  a iné 
11. Diskusia. 
12. Schválenie uznesenia. 
13. Záver. 
 

Schválenie programu  zasadnutia OZ 

za:  9,    zdržal:  0,  proti:  0 

OZ sa bude riadiť uvedeným programom. 

 

4. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej   komisie: 
 
Do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie p. starosta  navrhol poslancov: 
  

predseda: p. Milan Káka 
      členovia:   p. Ján Antal     
                   p. Pavol Korim 
 
Doplňujúce návrhy:   nie sú 
 
Schválenie návrhovej komisie: 

        za:  9    zdržal:  0,  proti:  0 
 

Mandátová, návrhová a volebná   komisia bude pracovať v zložení: 

 
predseda: p. Milan Káka 

      členovia:   p. Ján Antal     
                   p. Pavol Korim 

 
 

5. Kontrola plnenia uznesenia č. 1/2010 z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva zo 

dňa 27.12.2010 

 

 

-  úloha z uznesenia OZ č. 1/2010 z ustanovujúceho zastupiteľstva  zo dňa 27.12.2010       
v bode C 
/ Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ 
k voľbe zoznam členov komisií z radov poslancov, odborníkov z radov obyvateľov 
obce a iných osôb./ 
Splnenie úlohy je v programe zasadnutia.  
        

 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 
 
 
Návrh plánu bol poslancom doručený s materiálmi. 
 
 
 
 



  

     doplňujúce návrhy:         
 
Poslanec p. Michal Garaj – doporučuje p. kontrolórke doplniť do plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2011 kontrolu dodržiavania rozpočtovej disciplíny  Obce 
Cinobaňa  a ZŠ s MŠ Cinobaňa. 
 
Hlavná kontrolórka doplnila návrh kontrolnej činnosti a starosta obce dal hlasovať 
o predloženom pláne činnosti hlavnej kontrolórky obce Cinobaňa na I. polrok 2011. 
 

  Hlasovanie:  za   9   ,     zdržal sa  0 ,     proti   0 
 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 bol 
schválený. 
 

 
 

 

7. Návrh pracovných obvodov pre poslancov  obecného zastupiteľstva na volebné 
obdobie 2010 – 2014. 
 
 
Návrh na rozdelenie pracovných obvodov aj s mapou bol pripravený na pracovnom 
stretnutí starostu, zástupcu starostu a poslancov a bol  doručený v pracovných 
materiáloch. 

 
 
 Doplňujúce návrhy zo strany poslancov neboli 
 
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu pracovných obvodov pre poslancov  
obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2010 – 2014. 
 

Hlasovanie:  za    9,     zdržal sa 0,     proti  0,  
 

 
Návrh plánu na rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov OZ  na volebné 
obdobie 2010 – 2014 bol bez pripomienok schválený ,  

 

 
8. Doplnenie a schválenie členov komisií OZ 
 
Starota obce pred doplnením členov komisií požiadal prítomných poslancov,  aby sa 
rozhodli, či bude voľba jednotlivých navrhovaných členov komisií uskutočnená tajnou 
voľbou, alebo verejnou voľbou 
Za verejnú voľbu poslanci hlasovali: 

Hlasovanie:  za     9 ,     zdržal sa 0,   proti   0, 
 

 

Starosta obce skonštatoval, že  voľba členov komisií  OZ  na volebné obdobie 2010 – 
2014 bude verejnou voľbou . 
 

 
Predsedovia jednotlivých komisií potom postupne predniesli svoje návrhy. 
Za každého navrhnutého člena komisie sa hlasuje samostatne. 



  

 
 
 
Predseda komisie finančnej a správy majetku – p. Michal Garaj 
 
Za  členov komisie finančnej a správy majetku navrhol:  
p. Drahoslava Kožiaková,  hlasovanie:  za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Mária Balkovská,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ing. Michal Urbančok,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ing. Emília Cerovská,   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Voľbu jednotlivých členov komisie finančnej a správy majetku vyhodnotil predseda 
volebnej komisie poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi  komisie finančnej a správy majetku sú:  
p. Drahoslava Kožiaková,  p. Mária Balkovská,   p. Ing. Michal Urbančok,    
p. Ing. Emília Cerovská,    
 
Starosta obce vyzval predsedu  komisie stavebnej a životného prostredia – p. Dušana 
Kiapeša, aby predniesol svoj návrh 
 
Za  členov komisie stavebnej a životného prostredia navrhol: 
p. Ján Kiapeš st.    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p.  Peter Spišiak,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ján Kokavec st.    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Dušan Belko ml.    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ingrida  Dubravcová   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Voľbu jednotlivých členov komisie stavebnej a životného prostredia vyhodnotil 
predseda volebnej komisie poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi  komisie stavebnej a životného prostredia sú:  
p. Ján Kiapeš st., p.  Peter Spišiak, p. Ján Kokavec st.,  p. Dušan Belko ml., p. Ingrida  
Dubravcová   
 
Starosta obce vyzval  predsedu  komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a 
verejného poriadku p. Ivana Zoku, aby predniesol svoj návrh 
 
 
 Za členov komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku 
navrhol: 
p. Silvia Očovanová,   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Július Jarábek,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Július Palík ml.,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p.  Ivan Nociar,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Oľga Gabľasová,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Radomír Berky,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Pavol Korim,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ľubica Adámeková   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Voľbu jednotlivých členov komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného 
poriadku vyhodnotil predseda volebnej komisie poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi  komisie  kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného 
poriadku sú:  



  

p. Silvia Očovanová, p. Július Jarábek,  p. Július Palík ml., p.  Ivan Nociar, p. Oľga 
Gabľasová, p. Radomír Berky, p. Pavol Korim, p. Ľubica Adámeková  
  
Starosta obce oboznámil poslancov, že komisia pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcionárov obce je v zložení svojich členov odlišná od ostatných komisií 
pracujúcimi pri Obecnom zastupiteľstve.  
 
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. čl. 7, odst. 5, písm a -  
určuje, že 
 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. 
Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí 
alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej 
strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia 
musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní 
sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického alebo 
politického hnutia s najvyšším počtom poslancov 
 
Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce – p. 
Ján Antal,  predniesol  návrh na členov komisie 
  
p. Dušan Belko ml.,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Zuzana Hadbavná,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p.Pavol Korim,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Ivan Nociar,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 

 
Voľbu jednotlivých členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce vyhodnotil predseda volebnej komisie poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce  sú  
p. Dušan Belko ml., p. Zuzana Hadbavná, p. Pavol Korim, p. Ivan Nociar, 
 
Predseda redakčnej rady – p. Pavlol Korim   predniesol svoj návrh na členov 
redakčnej rady 
  
 
p. Silvia Očovanová,   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Mgr. Vladimíra Albertová,   za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Jozef Varga,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
Bc. Zuzana Kupcová,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Július Jarábek,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Voľbu jednotlivých členov redakčnej rady vyhodnotil predseda volebnej komisie 
poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi  redakčnej rady sú  
 
p. Silvia Očovanová, p. Mgr. Vladimíra Albertová, p. Jozef Varga,  Bc. Zuzana Kupcová, 
p. Július Jarábek,     
 
Predsedníčka  komisie pre občianske záležitosti – p. Zuzana Hadbavná predniesla svoj 
návrh na členov komisie 
  



  

Za členov komisie pre občianske záležitosti navrhla:  
 
p. Silvia Očovanová,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Karol Albert,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Mária Majerová,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
p. Jozef Varga,    za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Voľbu jednotlivých členov komisie pre občianske záležitosti vyhodnotil predseda 
volebnej komisie poslanec p. Milan Káka 
 
Skonštatoval, že členmi komisie pre občianske záležitosti sú  
 
p. Silvia Očovanová, p. Karol Albert, p. Mária Majerová, p. Jozef Varga,   

 
 
 

9 .  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2011 
 
Návrh plánu zasadnutí OZ bol doručený s materiálmi poslancom. 
Starosta obce p. Jozef Melicher dal na zváženie poslancom  zasadnutia OZ 
v prázdninových mesiacoch júl a august a tiež termín posledného zasadnutia OZ 
v decembri 2011. 
Po krátkej diskusii poslanci rozdholi vypustiť termín zasadnutia v mesiaci júl. 
Poslanec Ján Antal požiadal poslancov o zmenu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
na iný deň – navrhol pondelok alebo piatok. Zdôvodnil to svojim pracovným 
zaťažením – jeho pracovné aktivity sú mimo našej obce a jemu je dosť obtiažné 
prerušiť prácu a prísť na zasadnutie v stredu. 
Poslanci v diskusii skonštatovali, že streda je vyhovujúci deň. 
 
Hlasovanie o doplnenom návrhu plánu zasadnutí OZ v roku 2011 
 
Hlasovanie za:  9,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
Starosta obce Jozef Melicher skonštatoval, že plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v roku 2011 - v mesiaci júl 2011 zasadnutie OZ sa konať nebude, poslanci schválili. 
 
 
10. Rôzne –   žiadosti,  zmluvy, ponuky, podnety, pripomienky, informácie  a iné 

 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami doručenými na obecný úrad. 
 
Žiadosť Rady školy pri ZŠ s MŠ v Cinobani o delegovanie zástupcov zriaďovateľa – 
Obec Cinobaňa do Rady školy. 
 
Vzhľadom k tomu, že komunálnymi voľbami došlo k zmene poslancov obecného 
zastupiteľstva, žiada Rada školy pri ZŠ s MŠ v Cinobani o delegovanie štyroch 
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy  
 
Návrh OZ: 
OZ navrhuje: 
 
sl. Ingrida Dubravcová, zamestnankyňa obce, poslanec Milan Káka, poslanec Michal 
Garaj, poslanec Dušan Belko, 
 



  

Hlasovanie: 
sl. Ingrida Dubravcová, zamestnankyňa obce  za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
poslanec Milan Káka     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
poslanec Michal Garaj     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
poslanec Dušan Belko,     za:  9,    proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Zhodnotenie : 
Za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Cinobaňa OZ deleguje: 
pp.: Milan Káka, Michal Garaj, Ingrida Dubravcová, Dušan Belko ml. 
 
Žiadosť Poľovníckeho spolku Strieborná o poskytnutie priestorov KD v Cinobani. 
 
Poľovnícky spolok Strieborná dňa 12.02.2011 usporiada v KD v Cinobani tanečnú 
zábavu. 
Hlasovanie poslancov:  
 
Hlasovanie za:  9,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že  poslanci OZ schválili poskytnutie priestorov KD 
v Cinobani na deň 12.02.2011 za stanovených podmienok pre  Poľovnícky spolok 
Strieborná. 

 
Žiadosť Ing. Švikruhovej Márii, bývalej starostky Obce Cinobaňa o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2010. 
 
Ing. Švikruhová Mária, starostka v predchádzajúcom volebnom období, podala žiadosť 
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010, ktorú si nemohla vyčerpať 
z dôvodu pracovného zaneprázdnenia. 
 
Poslanci OZ  žiadosť zobrali na vedomie uložili predsedovi komisie finančnej a správy 
majetku prehodnotiť žiadosť Ing. Švikruhovej Márii, bývalej starostky obce o 
preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010. 
 
Žiadosť KVOZ ROMA o prenájom priestorov v KD v Cinobani v bývalom klube 
dôchodcov. 
 
KVOZ ROMA zastúpená Ladislavom Demem žiada poslancov OZ o schválenie 
prenájmu priestorov v KD v Cinobani pre komunitné centrum. 
 
Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie a uložili predsedovi  komisie kultúry, 
telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku prehodnotiť žiadosť KVOZ ROMA 
o prenájom priestorov bývalého klubu dôchodcov v kultúrnom dome v Cinobani. 
 
 
Žiadosť volejbalového oddielu o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2011 
 
Volejbalový oddiel Cinobaňa predložil zhodnotenie činnosti VO za rok 2010 a zároveň 
aj rozpočet VO Cinobaňa na rok 2011. 
Požadujú spolu 260,00 € na činnosť – naplánované turnaje a turnaj vo volejbale na 
chate poľovníckeho spolku Strieborná. 
Do rozpočtu na rok 2011 nebola žiadosť VO doručená včas a z toho dôvodu nie je 
v roku 2011 pre volejbalový oddiel plánovaná žiadna finančná čiastka. 
Poslanec p. Milan Káka oznámil poslancom, že finančná čiastka v rozpočte obce na 
rok 2011 plánová pre CŠK bude prehodnotená a VO poskytnú finančné prostriedky 
z tejto čiastky. VO je súčasťou CŠK. 



  

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o rozpočte VO Cinobaňa na rok 2011 a  
uložili predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného  
poriadku prehodnotiť žiadosť volejbalového oddielu o finančný príspevok z rozpočtu 
obce na rok 2011. 

 
 
 
Zápis do kroniky obce Cinobaňa za roky 2005, 2006, 2007. 
 
Kronikárka obce Cinobaňa Mgr. Vladimíra Albertová v súlade s Dohodou predložila 
strojopisný zápis do kroniky obce za roky 2005,2006,2007. 
Poslanci zobrali na vedomie predložený zápis a uložili predsedovi komisie kultúry, 
telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku zhodnotiť strojopisný zápis do 
kroniky obce Cinobaňa za roky 2005, 2006, 2007. 
 
 
Vykonávanie MOS v obci Cinobaňa 
 
- p. starosta Jozef Melicher informoval poslancov OZ o miere nezamestnanosti v obci 
Cinobaňa, o počte občanov v hmotnej núdzi a o počte občanov / uchádzačov 
o zamestnanie poberajúcimi dávky v hmotnej núdzi/ , ktorí vykonávajú menšie obecné 
služby. Počet občanov vykonávajúcich menšie obecné služby je 60 občanov. 
 
Poliklinika Poltár 
 
- p. starosta Jozef Melicher oboznámil poslancov o zasadnutí Klubu starostov okresu 
Poltár, ktorí na svojom stretnutí prerokovali problémy s poliklinikou Poltár, ktorá už 
dlhšiu dobu nezabezpečuje pre obyvateľov okresu Poltár kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť. Starostovia obcí požiadali o stretnutie s predsedom BBSK p. Maňkom 
Vladimírom. 
Starosta obce bude o priebehu riešenia tohto problému informovať poslancov. 
  
Autobusový spoj Lučenec – Cinobaňa – Málinec s odchodom z LC v čase po 18,00 
hodine. 
 
- p. starosta Jozef Melicher informoval poslancov OZ o aktivitách starostov obcí 
Cinobaňa, Ozdín a Málinec o možnosti vybavenia autobusového spoja na trase 
Lučenec – Cinobaňa – Málinec, s odchodom po 18,00 hodine. 
Naši občania, prevažne ženy sú zamestnané v službách – obchody, nemocnica, kde 
pracovná doba končí o 18,00 hodine a najbližší spoj je s odchodom z LC o 19,20 hod. 
Spoj so skorším odchodom by občania  privítali a je pravdepodobné, že by mohla 
stúpnuť zamestnanosť v našej obci, ak by tento spoj využili aj ostatní občania. 

 
 

 Zmluva o vývoze odpadu z obce Cinobaňa uzavretá so Združením obcí pre  
likvidáciu odpadu Poltár s účinnosťou od 01.02.2011. 
 
- p. starosta Jozef Melicher informoval o pracovnom stretnutí zástupcov Združenia 
obcí pre likvidáciu odpadu Poltár. 
V minulom období bola možnosť vstúpiť do tohto Združenia, ale rozhodnutím 
bývalého zastupiteľstva táto možnosť bola odmietnutá.  
Vstup v tejto dobe by bol pre našu obec ekonomický nevýhodný. 
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár nás informovali, že v súčasnosti sú 
v realizácii rozbehnuté projekty, ktorých ukončenie sa počíta do konca roku 2011. 
Z tohoto dôvodu nie je vhodný čas pre stanovenie podielu vstupu do združenia. 



  

Oznámili nám, že na svojom zasadnutí 14.01.2011 sa dohodli, že v prípade nášho 
záujmu po ukončení projektu je otvorená možnosť prehodnotenia nášho vstupu do 
združenia. 
 
P. starosta oboznámil poslancov s návrhom uzavrieť zmluvu o vývoze odpadu so 
Združením obcí pre likvidáciu odpadu Poltár. 
V tomto mesiaci nám vývoz zabezpečuje Mestský podnik služieb Poltár, ktorý sa 
postupne špecializuje na inú činnosť a vývoz KO aj pre okolité obce zabezpečuje 
Združenie  
Združenie obcí sa zaoberá nielen vývozom KO, ale aj likvidáciou všetkých druhov 
odpadu, ktoré je obec povinná likvidovať. 
Združenie obcí navrhlo vývoz KO dvakrát za mesiac. Starosta obce na tento návrh 
nepristúpil, pretože v našej obci nie sú zatiať vytvorené podmienky na separovanie 
KO a z toho dôvodu sa zachováva vývoz každý týždeň. 
Zmluva o vývoze KO Združením obcí by bola uzatvorená od 01.02.2011. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu:  
 
Hlasovanie za:  9,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že  poslanci OZ schválili uzatvorenie Zmluvy o vývoze KO 
v obci Cinobaňa so Združením obcí pre likvidáciu odpadu Poltár od 01.02.2011. 
 
 
- Úprava úradných hodín na Obecnom úrade v Cinobani na predĺžený  
pracovný deň v stredu do 17.00 hod., s účinnosťou od 01.02.2011 
 
- poslanec p. Ivan Zoka navrhol predĺžiť úradné hodiny na obecnom úrade v stredu do 
17,00 hodiny s platnosťou od 01.02.2011.  
Určenie dňa so skrátenou pracovnou dobou je na uvážení starostu obce. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu:  
 
Hlasovanie za:  9,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že  poslanci OZ schválili úpravu úradných hodín na 
obecnom úrade. 
 
Prehodnotenie pracovných náplní pracovníkov obecného úradu, prehodnotenie 
pracovnej doby upratovačky obecného úradu. 
 
- poslanci OZ pp. Milan Káka, Ivan Zoka a Michal Garaj doporučujú starostovi obce 
prehodnotiť pracovné náplne pracovníkov obecného úradu – p. Káka poukázal na 
neplnenie si pracovných povinností p. Jozefa Majera, zamestnaného na ihrisku CŠK, 
poukázal na zneužívanie služobného motorového vozidla na súkromné účely 
v pracovnej dobe  p. Gabrielom Švikruhom. 
- p. Ivan Zoka doporučuje prehodnotiť pracovný čas upratovačky obecného úradu, 
z toho dôvodu, že v pracovnom čase počas úradných hodín sa zdržiava 
v kanceláriach. 

 
 
 
 
 
 



  

 
Používanie súkromného motorového vozidla pre starostu obce na služobné  
účely.  
 
- p. starosta oboznámil poslancov obce so zlým technickým stavom obecného 
motorového vozidla tov. Značky Škoda Felícia, ktoré bolo zakúpené v roku 1999. 
 
Náhradu za použitie súkromného motorového vozidla pri pracovných cestách účtovať 
podľa zákona č. 283/2002 v platnom znení  od 01.02.2011 do zakúpenia obecného 
osobného auta. 
 
 
11. Diskusia 
 
 
- poslankyňa p. Zuzana Hadbavná – prosí starostu obce, aby na jednaniach 
mikroregiónu Hornohrad dohodol podmienky na užívanie traktora a štiepkovača aj pre 
občanov našej obce. 
- p. starosta prisľúbil jednať o prijatí výhodnejších podmienok pre našu obec. 
   Preveroval podmienky iných obcí a skonštatoval, že veľké obce do takýchto 
združení nechcú vstupovať pre nevýhodné podmienky v porovnaní s menšími obcami. 
 
-  starosta p. Jozef Melicher upozornil p. poslanca Jána Antala, aby vo svojom 
poslaneckom obvode – na sídlisku KBV v Cinobani upozornil správcov bytových 
domov na udržiavanie čistoty pri veľkoobjemových kontajneroch, aby sa uzatvárali 
všetky nádoby. 
-  na sídlisku sa rozmáha znečisťovanie verejného priestranstva od  psích 
exkrementov. Obec zakúpi aspoň 3 kontajnery na likvidovanie exkrementov. 
- poslanci OZ uložili predsedovi finančnej komisie prehodnotiť MD za psov chovaných 
v bytových domoch. 
 
- poslankyňa p. Zuzana Hadbavná -  pri plote MŠ  je kontajner na sklo, ktoré je často 
porozhadzované okolo kontajnera. Bolo by vhodné nájsť nejaké iné miesto,  aby 
rozbité sklo neohrozovalo deti. 
 
-  starosta p. Jozef Melicher ubezpečil, že budeme dávať častejšie vyvážať  tento 
kontajner  
 
- poslanci OZ upozornili na pokazený rozhlas v smere od KD až po rod. dom 
Svrčekovcov. 
 
- poslanec p. Ján Antal – mal pripomienku k správe káblovej televizie – pouvažovať 
nájsť nového správcu, ktorý by bol bližšie a opravy by boli v krátkom čase 
odstránené. Spločnosť  M-Elektronik, s.r.o.. má sídlo v Martine. 
 
- starosta p. Jozef  Melicher – doporučuje finančnej komisii do najbližšieho 
zastupiteľstva zistiť finančné náklady na správu KT. 

 
 - poslankyňa p. Zuzana Hadbavná – upozornila na vytekajúcu vodu z odpadu od 
Gejzu Oláha, Cinobaňa č. 5 na začiatku obce v smere od Lučenca. Na ceste sa tvorí 
hrubá ľadová vrstva, ktorá je v zákrute nebezpečná.  
 
- p. Silvia Očovanová, kultúrna pracovníčka obce  - prosí poslancov OZ o pomoc 
pri hľadaní osoby zodpovednej za priestory v KD v Turičkách. Činnosť by sa dala 
riešiť aj dohodou o vykonaní práce, alebo dohodou o činnosti za odmenu 



  

- poslanec p. Milan Káka – upozornil na starú neudržiavanú informačnú tabuľu na 
Stupníku. 
 
- poslanci OZ v diskusii upozornili na slabý signál internetu, ktorý zaviedol v obci p. 
Vitéz. 
 
- p. Július Jarábek – doporučil priestory bývalého klubu dôchodcov v KD v Cinobani 
prenajať občanom, ktorí pracujú v záujmových združeniach. 
 
- starosta p. Jozef  Melicher –  priestory v KD v Cinobani sa budú prenajímať až po 
celkovej obnove priestorov KD. 
 
Poslanci OZ v diskusii sa venovali mnohým návrhom na zlepšenie vzhľadu našej 
obce: 
-  parkovisko pred bytovkou v Cinobani č.  303 – predĺžiť až po plot stavebného 
pozemku rímskokat.kostola v Cinobani. 
- kompostovisko na sídlisku – nie je vybudované na vhodnom mieste. Premiestniť na 
iné vhodnejšie miesto, a na pozemku postaviť nové garáže. 
- na pozemku pred čističkou sú navezené konáre, ktoré treba odpratať. 
- poslanci navrhujú zvolať stretnutie živnostníkov a podnikateľov s predstaviteľmi 
obce pre podporu spolupráce na riešení problémov našej obce. 
-  poslanci doporučujú poriešiť pranie prádla zo školskej jedálne a materskej škôlky 
v KD v Cinobani. Navrhujú zakúpiť práčku do MŠ a zabezpečiť pracovníčky cestou 
menších obecných služieb na pranie tohto prádla. V priestoroch MŠ sú ideálne 
podmienky na pranie, sušenie a žehlenie prádla. 
- poslanci navrhujú – stanovisko pre nástup na vykonávanie menších obecných 
služieb pri kotolni na sídlisku v Cinobani, skladovať v priestoroch kotolne aj náradie. 
- služobné motorové vozidlo Seat – garážovať v priestoroch kotolne na sídlisku 
v Cinobani. 
- p. starosta upozornil poslancov, že podnikateľská činnosť obce – dodávka tepla 
a teplej vody na sídlisku v Cinobani postupne zaniká – po bytovom dome Cinobaňa č. 
293 sa odpája bytový dom Cinobaňa 295 a 297. 
Ak sa odpoja bytovky v správe bytového družstva Lučenec – bytové domy Cinobaňa 
304, 296, obec končí s podnikateľskou činnosťou  a treba uvažovať so zabezpečením 
kúrenia v materskej škôlke. 
-  p. starosta oboznámil poslancov s premiestnením autobusovej zastávky pri závode 
v Maši na priestranstvo pod cintorínom  v Maši.  Dôvodom je nevyužívanie zastávky 
pri závode. 
 –  p. starosta oboznámil poslancov s  konaním ďalšieho riadneho zasadnutia OZ 
podľa plánu zasadnutí na rok  2011 dňa 23.02.2011 o  17,00 hod. v KD v Cinobani 
 

 
 

12. Návrh na uznesenie 
 
 Predseda návrhovej komisie p. Milan Káka prečítal návrh na uznesenie č. 
1/2011 zo zasadnutia OZ v Cinobani. 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu:  
 
Hlasovanie za:  9,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že  poslanci OZ uznesenie č. 1/2011 zo dňa 26. januára 
2011 schválili. 
 



  

 
13. Záver 

 
 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

I. p. Ivan Nociar  ........................................... 

II. p. Dušan Belko ........................................... 

 

 

 

        Jozef Melicher 

                starosta obce  

 

 

 

Zapísala:  Pupalová Anna 

 


