
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 23. februára 2011 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        9 
Neprítomní poslanci:    0 
 
Hlavný kontrolór:     p. Bračoková Viera 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov. 
 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ bude dňa 30.03.2011. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
   Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Káka Milan 
            p. Kiapeš Dušan 
 
 Za:        9                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže overovatelia boli 
jednohlasne schválení. 
 
3. Schválenie programu OZ: 
 
Potom p. starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo. 
 
1.   Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 
3. Schválenie programu zasadnutia OZ 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 1/2011 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.1.2011 
6. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ  
8. Rôzne-informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 
9. Diskusia 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za program, ktorým 
sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Všetci poslanci jednohlasne schválili prečítaný program, ktorým sa bude riadiť OZ. 
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4. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p. Hadbavná Zuzana 
 Člen       :  p. Zoka Ivan 
 Člen       :  p. Nociar Ivan 
 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude 
pracovať v navrhnutom zložení. 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 1/2011 zo dňa 26.1.2011 
 
Uznesenie č.1/2011 v bode IV. ukladá: 
 
1. Predsedovi komisie finančnej a správy majetku prehodnotiť žiadosť Ing. Švikruhovej 
Márii, bývalej starostky obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010  
                                                                                                                                    - splnené 
2. Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku 
prehodnotiť žiadosť KVOZ ROMA o prenájom priestorov bývalého klubu dôchodcov 
v kultúrnom dome v Cinobani. 
                                                                                                                                    - splnené 

   
3.  Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku 
prehodnotiť žiadosť volejbalového oddielu o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2011 
              - splnené 
 
4.  Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku zhodnotiť 
strojopisný zápis do kroniky obce Cinobaňa za roky 2005,2006,2007 
               - splnené 
5.  Predsedovi komisie finančnej a správy majetku prehodnotiť miestnu daň za psov držaných 
v bytových domoch v obci Cinobaňa 
                                                                                                                                    - splnené 
6.   Predsedovi komisie finančnej a správy majetku predložiť do obecného zastupiteľstva 
finančné náklady na správu káblovej televízie v roku 2010 
                                                                                                                                    - splnené 
 
7. Poslancovi p. Dušanovi Kiapešovi nájsť vhodné miesto na umiestnenie veľkoobjemového 
kontajnera v časti obce Turičky 
                                                                                                                                    - splnené 
Uznesenie č.1/2011 v bode V. doporučuje starostovi obce: 
 
1. prehodnotiť pracovné náplne všetkých zamestnancov obce 
                                                                                                                                    - v plnení 
2. prehodnotiť pracovný čas upratovačky obecného úradu 
                                                                                                                                    - v plnení 
 
 
6.  Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
  
Pani hlavná kontrolórka obce Bračoková Viera informovala poslancov OZ o kontrolách, ktoré 
vykonala na základe plánu práce na I. polrok 2011. Vykonala 2 kontroly: 
Dňa 31.12.2010 kontrola bola zameraná na inventarizáciu pokladne, cenín – známky, kolky, 
stravné lístky a ich čerpanie. Druhá kontrola bola zameraná na kontrolu pokladne – vedenie 
pokladničnej agendy a podkladovosti za IV. štvrťrok 2010. Zápis z kontrol je vypracovaný 
písomne a tvorí súčasť tejto zápisnice. 
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Pán starosta sa opýtal poslancov či nemajú žiadne pripomienky k zápisu, alebo otázky na pani 
hlavnú kontrolórku.  
Neboli žiadne pripomienky, poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
7.  Správy o činnosti jednotlivých komisií pri OZ a ich návrhy 
       
Finančná komisia: 
 
Pán starosta požiadal pána Michala Garaja predsedu  fin. komisie, aby prečítal program, ktorý 
mala v náplni fin. komisia, správy majetku. 
 
a). Žiadosť Ing. Márie Švikruhovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 
 
Ing. Mária Švikruhová dňa 11.1.2011 podala žiadosť na obecné zastupiteľstvo pri obci 
Cinobaňa o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010, ktorý činil ku dňu ukončenia 
mandátu t.j. 27.12.2010 36 dní. Žiadosť bola prečítaná a tvorí taktiež súčasť uvedenej 
zápisnice.  
Finančná komisia skonštatovala, že žiadosť mala byť podaná ešte v minulom roku po jej 
rozhodnutí nekandidovať na post starostky obce, na prejednanie bývalému obecnému 
zastupiteľstvu, ktoré bolo jej kontrolným orgánom a ktoré mohlo objektívne posúdiť 
nemožnosť čerpania dovolenky. Z tohto dôvodu doporučujú preplatiť maximálne 10 dní 
nevyčepanej dovolenky. 
 
Pán starosta: Má niekto iný návrh ?  
Pán Zoka: ako mohlo vzniknúť nevyčerpanie dovolenky?, prečo to neriešilo OZ, ktoré malo 
vtedy rozhodovať? – nesúhlasím s vyplatením 
Pán Antal: mala priestor, mala možnosť aby si vyčerpala dovolenku, keď vedela že nebude 
kandidovať na starostku obce. – nesúhlasím s vyplatením 
Pán Káka: prikláňam sa k p. Antalovi 
Pán Korim: ako ste prišli vo fin. komisii na to číslo 10?  25 dní dovolenky má p. starostka na 
rok nárok na dovolenku 
Pán starosta: nevieme či sú opodstatnené dôvody nevyčerpania dovolenky, a myslím si že 
tiež sa malo s tým zaoberať staré OZ. 
 
Pán starosta dal hlasovať, kto je za návrh podaný finančnou komisiou?: 
 
Za: 1 – pán Korim                    proti: 8                                    zdržal sa: 0 
 
Pán starosta – kto je za nevyplatenie dovolenky k dátumu ukončenia mandátu starostky?: 
Pán Káka -  za nepreplatenie ničoho – kto je za: 
 
Za:    6                                      proti:   2  - Nociar,Korim         zdržal sa: 0 
 
b). Prehodnotenie miestnej dane za psov 
 
Požiadavka na prehodnotenie miestnej dane za psov vznikla na základe sťažnosti obyvateľov 
sídliska obce na znečistenie okolia bytových domov psími výkalmi.  
Finančná komisia konštatuje, že vzniknutý problém nevyrieši zvýšenie dane za psov. FK 
doporučuje prehodnotiť nákup odpadových košov na psie exkrementy a urobiť osvetu 
u majiteľov psov a u správcov bytových domov za účelom psích výkalov do týchto košov a to 
prostredníctvom stretnutí, alebo oznamov v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce 
ako aj na facebooku.  V prípade, že sa daný problém nevyrieši potom sa FK bude zaoberať 
zmenou VZN o chove psov a zmenou sadzby dane za psov, ktoré budú vykrývať zvýšené 
náklady obce na odstraňovanie týchto nečistôt. 
Pán starosta poprosil p. Antala o svoj názor k uvedenému problému ako predsedovi b.j. 293. 
Pán Antal: som za tie podmienky, on bude upomínať občanov, kde tie nádoby budú 
umiestnené? 



 4 

Pán Zoka: kto bude vynášať tie exkrementy? – sú nato špeciálne vrecúška, nie je taká 
jednoduchá vec niekoho donútiť vynášať tieto exkrementy. Nemali by sme zaťažovať obec 
takýmito povinnosťami. 
Pán Garaj:  obec môže vyhradiť miesto na prechádzky so psami, môžu sa zakúpiť tri koše 
a označiť ich  
Pán starosta: p. Antal a p. Korim, ktorí tam bývajú dajú trošku na toto pozor a upozornia 
občanov 
Pán starosta: do bodu ukladá:  zakúpiť 3 koše na psie exkrementy do 30. marca 2011. 
Zodpovední: p. starosta, sl. Dubravcová 
 
c). Prehodnotenie finančných nákladov na správu káblovej televízie v roku 2010 
 
Finančná komisia vo svojej zápisnici vyčíslila všetky príjmy a výdavky na TKR za rok 2010, 
čerpanie úveru... (uvedené je v zápisnici z FK) a na záver skonštatovala, že pri súčasnom 
počte abonentov a súčasnej výške poplatkov, ročne vykazuje KT stratu – 2.254,70 € bez 
nákladov na úver. FK odporúča zvýšiť mesačnú platbu od abonentov na sumu 8,50 €/mesiac.  
p. Spodniaková: v nákladoch na elektrickú energiu sú vyčíslené aj zosiľovače na rozhlas, kde 
sú vyčíslené zavádzacie poplatky, ktoré každý abonent musel uhradiť, keď si chcel dať 
zapojiť TKR?    
sl. Dubravcová: nechajme tie poplatky, pretože sa nám budú odpájať abonenti. 
Pán Belko: pustiť to do všetkých domácností nie je to možné? 
Pán Garaj: keby bola celá obec napojená, tak nezískaš žiadne zisky 

- internet 
Pán Káka: hľadať riešenie trebárs cez UPS – jednať s niekým 
Pán starosta: tento týždeň bol pán Beňa za mnou, chcel by odpredať TKR pán Mišovic 
z Martina pre jeho zdravotný stav. 
 
Do bodu ukladá: finančnej a stavebnej komisii a obci,zabezpečiť možnosti nového 
prevádzkovateľa káblovej televízie 
Termín: do 27.4.2011   
               
Do bodu ukladá sa dáva FK spolu so stavebnou komisiou preriešiť VZN č. 23/2010 
o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa. Termín do 30.3.2011. 
 
Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
 
Pán Zoka predseda komisie prečítal program, ktorým sa zaoberala ich komisia.    
   
a). MGR. Albertová Vladimíra, kronikárka obce Cinobaňa 
 
Bola prizvaná na zasadnutie. Predložila členom komisie na preštudovanie zápis do obecnej 
kroniky za roky 2005, 2006, 2007 v tlačovej forme v dvoch rovnopisoch. Členovia komisie 
zápis prečítali, nemali k nemu žiadne výhrady ani pripomienky. Odporúčajú poslancom OZ 
schváliť zápis do obecnej kroniky za roky 2005,2006,2007 v plnom znení. 
Pán starosta dal hlasovať: 
 
Za:   9                                proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
b). Žiadosť p. Ladislava Demeho 
 
Predseda Kultúrno-výchovného občianskeho združenia ROMA Cinobaňa – pán Deme žiada 
o bezplatný prenájom priestorov Kultúrneho domu v Cinobani, bývalého klubu dôchodcov, 
kde chcú uskutočňovať hudobné skúšky. Pán Deme má podlžnosti voči obci preto komisia 
nedoporučuje schváliť jeho žiadosť. 
Pán starosta dal hlasovať za neschválenie žiadosti: 
 
Za:   9                                proti:  0                                zdržal sa:  0 
 



 5 

c). Žiadosť pána Belova Pavla, predsedu Volejbalového oddielu CŠK 
 
Pán Belov žiada o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre volejbalový 
oddiel na reprezentáciu obce na pripravovaných volejbalových turnajoch. Uviedol 
harmonogram termínov volejbalových  turnajov na rok 2011, zároveň vyjadril myšlienku 
zostaviť nový volejbalový oddiel z mladých ľudí – amatérov z radov občanov obce, ktorí by 
obec reprezentovali. 
Členovia komisie odporúčajú poslancom OZ schváliť žiadosť a preskúmať možnosť presunu 
financií z rozpočtu obce. 
Pán Kiapeš: nech sa CŠK dohodne na financiách? 
Pán Káka: výbor CŠK uvoľní 180 € maximálne z rozpočtu FO 
Pán starosta: kto je za poskytnutie 200 € maximálnej sume s upozornením že volejbalový 
oddiel si musí splniť povinnosť a to podať žiadosť o dotáciu do stanoveného termínu t.j. do 
15.10.2011 

   Za:   9                                proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
Pán Zoka ďalej informoval o vyzdvihnutí dobrej spolupráce s pracovníčkami obce pri 
získavaní informácií potrebných k zápisu do kroniky obce za minulé roky – Mgr. Vladimíra 
Albertová 
- vypracovať na každý rok návrh hlavných podujatí organizovaných v obci s termínmi. 
- Oľga Gabľasová – upozornila členov na havarijný stav kultúrnej pamiatky – drevenej 
zvoničky v Turičkách. Je potrebné získať na jej opravu finančné prostriedky, napr. z malých 
grantov, vyčleniť z rozpočtu obce atď. Najpálčivejšia je oprava strechy (výmena škridlíc).  
- pán Korim – príspevky do obecných novín je potrebné dodať do termínu uzávierky (FO 
CŠK) 
- pán Július Palík – je potrebné zakúpiť na futbalové ihrisko hnojivo na trávnik a s pomocou 
aktivačných pracovníkov ho rozsypať 
- z čoho sa to bude hradiť, či z rozpočtu CŠK? 
Pán Palík: je to majetok obce. Potrebujeme 8 m umelého hnojiva. Cena / m je cca 420,– Sk. 
Treba objednať hnojivo EXPERT z Ivánky pri Dunaji, v LC sa nedá kúpiť 
- môže sa kúpiť aj na 2 x – postupne sa prihnojuje keď sa hrá a 1 x treba vysievať pred 
začiatkom hrania. 
 
ZVONIČKA na Turičkách: p. Pupalová – nie je kultúrna pamiatka 
Pán starosta: v akom stave sa nachádza, koľko financií bude treba? 
 
Do bodu ukladá: zistiť stav zvonice v Turičkách a možnosti finančného zabezpečenia opravy 
a údržba zvonice. Termín do 30.3.2011. Zodpovedný: Dušan Kiapeš – predseda stav.komisie 
 
Návrh: dať kĺúč pánovi Račkovi z Turičiek 
- zabezpečiť osvetlenie, žiadne stavebné zásahy nerobiť, spístupniť presbytérium, ktoré je 
naše a to je kultúrna pamiatka. 
- do bodu ukladá p. Dušanovi Kiapešovi predsedovi stav. komisie – termín do 30.3.2011. 
 
Redakčná rada Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, príspevky, téma 
Cinobanského občasníka-jarné vydanie, MDŽ, Deň matiek... Uvedený zápis je vypracovaný 
písomne a tvorí  prílohu tejto zápisnice 
Uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
ZPOZ – komisia 
 
Pani Zuzana Hadbavná – predsedkyňa ZPOZ-u informovala poslancov o ich činnosti. 

- poďakovala za spoluprácu a činnosť starým členom ZPOZ-u a prijatie nových členov 
- návrh na schválenie v Zásadách odmeňovania – aj členom finančné ohodnotenie 
- v Zásadách je aj manipulácia s rakvou, ktorú nemôže vykonávať náš zamestnanec 
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Pani Pupalová: bol na školení ako správca cintorína, nemá oprávnenie na manipuláciu 
s rakvou, musel by mať na túto činnosť živnosť. 
 
a). Pani Hadbavná: ako v minulosti, aby členovia mali nárok na jednorázové ošatenie 20 
€/rok 
Pán starosta: mohlo by byť aj 30 €, mal by byť na to nejaký zákon. 
 
Pán starosta dal hlasovať za sumu 30 €/rok na člena 
 
Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
b/ v zmysle Zákona o rodine je potrebné doplniť zástupcu sobášiaceho: navrhnutá pani 
Zuzana Hadbavná 
 
Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
c/ schválenie sobášnych dní : piatok a sobota 
 
 Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
8.  Rôzne  
 
a/ Zasadnutie ZMON-u 
 
Pán starosta informoval poslancov o zasadnutí ZMON-u. Predsedom bol p. starosta Grexa, 
ktorému končí volebné obdobie – navrhnutá bola p. primátorka mesta Lučenec, ktorá bude 
zastrešovať všetky dediny v blízkych okresoch. Je potrebné aby bol zápis v uznesení, že 
vstupujeme do Združenia miest a obcí Novohradu a zároveň schvaľujeme členský príspevok 
na rok 2011 vo výške 117 €. Je to na počet obyvateľov a to vychádza v prepočte 0,5 € na 
obyvateľa. 
 
Pán starosta dal hlasovať za vstup a členský príspevok pre ZMON 
 
Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
b/ Vstup do Združenia miest a obcí Slovenska a členský príspevok na rok 2011 pre 
ZMOS vo výške 331,24 € 
 
- vychádza to 0,14 € na jedného obyvateľa 
 
Pán starosta dal hlasovať za vstup a členský príspevok pre ZMOS 
 
Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
c/ Členský príspevok na rok 2011 do Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo 
výške 30 € 
 
Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
d/  Členský príspevok na rok 2011 do Združenia ZPOZ Človek človeku v SR vo výške 
78,07 € 
 
  Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
e/ Separovaný odpad – firma STRAR EU – Bratislava 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ, že od 1.1.2010 sú povinné obce zaviesť separovaný 
odpad. Zo štrukturálnych fondov vyšla výzva, ktorá končí 3. mája tohto roku. Je to výzva 
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zameraná na separovanie odpadu. Odporučenie sme dostali na firmu STAR EU, a.s. Vlčkova 
51 z Bratislavy. Niektoré obce a mestá už idú s touto firmou do projektu, dostali sme na túto 
firmu pozitívne ohlasy. Cez projekt by sme mohli zakúpiť traktor, náves, nosič kontajnerov, 
mulčovač...v rámci oprávnených nákladov 

- pri kotolni by sme urobili oplotenie, zberný dvor – bola by využitá aj kotolňa 
- zakúpili by sa aj nádoby na sklo, papier,... cez projekt 
- komunálny odpad by sa znížil a obec by si vedela vytvoriť s.r.o – keby sme mali tieto 

stroje, tak by sme si vedeli veľa vypomôcť 
Pán Antal: Tí čo s nimi spolupracujú aké majú skúsenosti? 
Pán starosta: dobré 
Pani Hadbavná: čo nás to bude stáť? 
Pán starosta: 1000 € za podpis, keď bude projekt schválený 3 % z celkových nákladov + ešte 
odmena 1000 € 
Pán Zoka: technika bola cez Mikroregión – traktor je na Málinci a nevyužíva sa. Cieľom je 
sebestačnosť s touto technikou na letnú a zimnú údržbu a nebudeme závislí na tomto 
združení. 
Pán starosta: Mýtna a Látky nám dali informáciu, že cez túto firmu prechádzajú všetky 
projekty. 
Pán Garaj: celková suma projektu? 
10.733 € len traktor... 214.770 € bez kuka nádob, máme v obci veľa rómskych spoluobčanov, 
mohlo by to skôr prejsť 
- realizácia projektu je v budúcom roku – príprava finančná by mohla byť 
Pán Belko: aký to bude traktor, vieme? Nie že nám dodajú niečo čo nepotrebujeme? 
Pán Zoka: podmienky si stanoví obec, dodávateľ bude realizovať aj servis 
 
Pán starosta: kto je za to, aby sme išli s touto firmou do tohto projektu? 
   
  Za:     9                                      proti:  0                                zdržal sa:  0 
 
Pán Belko:  zmluvu dajte ešte skôr ako podpíšete preveriť právnikovi 
 
f/ informácia z Klubu starostov 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ o rozhodnutí starostov obcí, ktorí žiadajú aby BBSK 
späť odkúpila Polikliniku Poltár. Ide o petičnú podpisovú akciu, aby poliklinika ostala v tom 
istom mieste v tej istej budove a nie ako chce mesto PT presunúť ju do priestorov 
Poľnohospodárskeho učilišťa. 
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
g/ žiadosť Občianskeho združenia Cinobančan 
  
Občianske združenie Cinobančan žiada o bezplatné využívanie priestorov KD na činnosť 
poskytnúť občanom zábavu, relaxáciu a rozptýlenie. Jedná sa o hranie rôznych stolových hier 
ako napr. Šach, Dáma, Scrabble, Osadníci z Katanu, Ubongo, Pictureka a podobne. Stretnutia 
by sa konali raz týždenne a to každý pondelok medzi 17-tou a 19-tou hodinou.   
Ide o priestory bývalého I-domu a pozdejšie ak priestor bude malý tak aj zasadačky KD. 
 
Pán starosta dal hlasovať za bezplatné poskytnutie priestorov Občianskemu združeniu 
Cinobančan 
 
 Za:     9                                Proti:          0                           Zdržal sa:        0 
 
Do bodu doporučuje  p. Spodniakovej doplniť do sadzobníka úhrad za služby od občanov 
a organizácií Obce Cinobaňa – neziskové organizácie a občianske združenie so sídlom 
v Cinobani po splnení všetkých poplatkových a iných povinností voči obce 
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h/  ďalšie zasadnutie OZ 
 
Pán starosta informoval, že ďalšie konanie riadneho zasadnutia OZ bude dňa 30. marca 2011 
o 17.00 hod. v KD v Cinobani  
 
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
ch/ stav štátnych ciest v obci  
 
Pán starosta informoval o stave štátnych ciest v našej obci, finančné prostriedky Regionálna 
správa ciest nemá, boli krátené pre našu regionálnu správu 
 
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
i/ doporučuje starostovi: prehodnotiť pracovné náplne všetkých zamestnancov obce 

- náplne sú v poriadku, p. Majerovej pribudnú cintorínske poplatky 
- manuálni pracovníci – do budúceho OZ 
 
   

9. Diskusia 
 
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:  
Do diskusie sa prihlásili: 
 
a ) Pán Antal : 
 

- nový kontajner na sklo kde umiestniť, dobré by bolo oplotiť koše, na križovatke tie 
koše potom zlikvidovať 

- pán starosta: uzamykanie kuka nádob 
- keď sa uzamknú budú problémy, niekto zabudne uzamknúť 
- 2 kontajnery sú na 30 rodín 
Kotolňa: 
- ako sa odpojila škôlka nebola teplá voda v b.j. 293, stále tiekla len letná, teraz tečie 

ako máme vlastnú kotolňu 45 
o
C teplá voda, doteraz sme platili drahú TÚV, žiadali 

sme sa odpojiť a svoju kotolňu urobiť len na teplú vodu, rozhodnutie bolo s bývalým 
vedením, že treba sa odpojiť aj od tepla, keď sa kotolňa prerobila na automatiku 
zvýšila sa aj cena, došlo k tomu že sme si začali budovať svoju kotolňu. 

- Od júla 2010 sa zmenila vyhláška že odpisy sa nebudú platiť, pri odpojení že sa 
dohodne že pokuty demontáže kanála nie sme ochotný uhradiť, pretože občania 
nemajú financie. Padol návrh uhradenia meračov, zostatok uhradíme a budú merače 
dodané a už aby sa nemalo nič platiť. Každá zmluva by mala obsahovať: bod l) podľa 
§ 20 v tejto zmluve to nie je zahrnuté. Podľa tohto by sme nemuseli zaplatiť ani               
merače. Aby sa to už ukončilo, aby OZ už toto rozhodlo. 

 
Pán starosta: túto situáciu sme prevzali, boli sme za právnikom, obec má snahu uzavrieť to 
dohodou, čo sa týka zmlúv je to z oboch strán napadnuteľné. Nikto nevie kto by ten spor 
vyhral. Môžeme pozvať našich právnikov, aby sme neuškodili obci ani občanom b.j. 293.  
Pán Antal:  tí právnici stoja nemalé peniaze 
Pán Zoka: riešia to právnici, nechceš aby to poslanci OZ posudzovali, ktorí nie sú nato 
kompetentní, ak nie je spokojnosť s vyjadrením týchto dvoch právnikov zavolá sa tretí 
Pán Garaj: nemohla by to napadnúť p. starostka ako z radov občanov? 
Pán starosta: mohla, treba to vyriešiť mimo súdnou dohodou 
Pán Juraštík: nikde na Slovensku nie je taká vysoká cena za GJ 
Naša bytovka si dala korektory na strechu aj dnes sme mali zohriatu vodu na 25 

o
C. 

Opravovali sme balkóny, bol problém že sme my vraj dávali smeti do kontajnera. To nie je 
pravda, firma si objednala kontajner na stavebný odpad, do kontajnera nosia odpad zhora 
z IBV. 
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Čo sa týka okien v MŠ. Stačilo by keby tam bol šikovný chlap, ktorý by dal silikónové  
tesnenie a určite by to pomohlo aspoň dočasne znížiť náklady na teplo. 
 
Pán Švikruha: v roku 2007 sa všetkým bytovým jednotkám rozoslalo aby si urobili svoje 
kotolne a tým si postupne vykurovali svoje priestory, pretože sme nedodávali teplú vodu na 
sťažnosti občanov. 

- kotolňu ako celok sme brzdili tým, že bolo schválené že kotolňa sa bude rozširovať 
nie likvidovať, investor tu bol chcel vykurovať štiepkou, bj. Č. 293 nepristúpila na 
podmienky – na 22 rokov odber tepla 

- OZ ani ja, ani starostka okrem občanov obce sa nedohodne, lebo to vznikne ako strata 
obci, zrušením časti rozvodov 

- Investovať do tej kotolni  museli aj ostatní občania, aj tí, ktorí neodoberajú teplo, preto 
zvážte či nepoškodíte ostatných občanov tejto obce 

Pán Antal: sľuboval 540 Sk/GJ vytiahol podklady z ÚRSA, prvý podvod, švédskou vŕbou 
bude vykurovať, opravil zmluvu o odbere cena sa bude pohybovať podľa nákladov a 22 
rokov by sme boli trpeli. 
- k rozvodom: 450.000 Sk – výmena rozvodov, zodpovedná bola obec, že to oni 

nespravili, vyregulovanie sústavy – štelovanie rukami, ochladzovala sa voda 
v kanáloch a 45 

o
C nedosahovala teplota vody nikdy. 

Pán starosta: rozhodneme mi, alebo sa zavolá právnik, OZ nemá podklady na 
rozhodnutie 
 
Má niekto iný návrh?  
OZ doporučilo starostovi obce zvolať stretnutie právnikov a poslancov ohľadom sporu 
obce a bytového domu 293. 

 
 b/ Sadzobník úhrad od občanov a organizácií obce 

 
- v sadzobníku nie je zahrnuté SZZ Cinobaňa a Maša, neziskové organizácie... 
 
- doplniť do sadzobníka úhrad za služby od občanov a organizácií Obce Cinobaňa – 
neziskové organizácie a občianske združenie so sídlom v Cinobani po splnení všetkých 
poplatkových a iných povinností voči obci – p. Spodniaková do 30.3.2011. 

 
  c/ Pán Zoka  

- zvolať p. Urbančoka VKC Starý mlyn doriešiť priestor kritické miesto medzi 
betónovým plotom a obrubníkom cesty, aby ho obec požiadala, aby svojpomocne 
vyrovnal zámockou dlažbou ten úsek, kým sa niečo nestane 

- informoval že za január koľko bolo vyvezené na skládku komunálneho odpadu, auto 
bolo využité na polovicu – myšlienka vyvážať tento odpad je nereálna týždenne, od II. 
štvrťroka sa bude vyvážať raz za 2 týždne.  

 pán Belko: 
- ľudia v domoch to majú kde zlikvidovať, spália 
 pán  Juraštík:  
- z celej dediny vozili odpad do kontajnera 
pán Káka: 
- bolo mi povedané keď som si  opravoval byt, že môžem to dať do tohto kontajnera. 
 
d/ Pán Korim: 
- od trati je betónový chodník po MŠ za b.j. 293 je asfaltový chodník kde je blato, nech 

sa tie chodníky spoja. Nech sa  zahrnie do budúceho roka do rozpočtu. 
- Likvidácia drevených stĺpov, či sa nedajú odstrániť 
- - sú to telekomunikačné stĺpy-musíme podať žiadosť na ich odstránenie 
- pán starosta: zistíme 
 
e/ pani Hadbavná: 
- treba riešiť p. Botovú, využíva deti na žobranie, je veľa sťažností od občanov 
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- u nich v rodine sú denným poriadkom bitky, jej manžel ju vraj zbil ešte v ten deň keď 
porodila. Sociálny úrad má právo kontrolovať bitky detí.   

- kým sa tam niečo nestane tak ich  nevedia stíhať a deti zobrať 
pán starosta: prídu na kontrolu zo sociálky tento týždeň 
 
f/ pán Belko: 
- vrátená faktúra – doúčtovanie teplej vody, nezaplatil len keď bude vyúčtovanie 
- jedna časť je po jednej sume a druhá po inej 
- vyúčtovanie za T a TÚV kedy bude? 

 
g/ pán starosta: informoval poslancov OZ o pani Vaculčiakovej Jolany                   
z Hrnčiarok. Som spokojný s tým, že sa nám podarilo s p. Haranzovou Ruženkou dostať 
túto pani z Hrnčiarok k sestre do Rovňan. Žila  v kritických podmienkach. Mala dokonca 
obhryzené prsty od potkanov. 

 
 
10. Návrh na uznesenie 
   

Predsedkyňa návrhovej komisie pani Hadbavná Zuzana prečítala návrh na uznesenie č. 
2/2011 z 23.02.2011. Pripomienky k návrhu neboli. 

 
 p. starosta dal hlasovať 

 
        Za:   9                               Proti:   0                    Zdržal sa:    0 
 
11. Záver 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Káka Milan                  ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Kiapeš Dušan               ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 
 
        Melicher Jozef 
          starosta obce 

 

 


