
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  dňa 25. mája  
2011 v zasadačke KD  v Cinobani. 

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

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   8  podľa prezenčnej listiny 

poslankyňa Zuzana Hadbavná sa ospravedlnila – príde neskôr. 

STAROSTA OBCE  

HLAVNÝ KONTROLÓR  :  prítomný 

PRACOVNÍCI OBCE 

HOSTIA:  občania – podľa prezenčnej listiny 

 

1.Zasadnutie OZ otvoril starosta  obce  Jozef Melicher, ktorý prítomných 
poslancov, pracovníkov OcÚ, občanov a hostí privítal na zasadnutí OZ. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a schválenie návrhovej 
komisie 

 

Za overovateľov zápisnice boli určéní  poslanci: 

   p. Ivan Nociar 

   p. Michal Garaj        

 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená 
 

Pupalová Anna, prac.OcÚ 

/Zhodnotenie   účasti  poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice: /   

z  9     poslancov  OZ  je prítomných   8,  OZ je  uznášania schopné 

poslankyňa Zuzana Hadbavná sa ospravedlnila – príde neskôr. 

 Za zapisovateľku Uznesenia č. 6/2011  OZ bola určená Balkovská Mária, prac. OcÚ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Voľba návrhovej   komisie: 

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

     Do návrhovej   komisie navrhujem poslancov: 

 

                 predseda :  p. Kiapeš Dušan 

                 členovia:    p. Káka Milan      

   p. Antal Ján 



                                   

     doplňujúce návrhy neboli                

 

  Hlasovanie:    

za     8  ,     zdržal sa  0 ,     proti 0   

Zhodnotenie:  návrhová  komisia bude pracovať v zložení:  

                 predseda :  p. Kiapeš Dušan 

                 členovia:    p. Káka Milan      

   p. Antal Ján 

 

 

Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť týmto programom 
 
3/ Program zasadnutia OZ: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Schválenie  návrhovej   komisie, 

určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 
3. Schválenie programu  zasadnutia OZ 
4. Kontrola plnenia uznesenia č.  5/2011 zo dňa 28.04.2011  
5. Schválenie záverečného účtu Obce Cinobaňa za rok 2010 
6. Informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 
7. Správa a protokol o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
8. Rôzne –   žiadosti,  zmluvy, VZN, ponuky, doplnky, podnety, pripomienky, 

výsledky, informácie a iné 
9. Diskusia. 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver. 

 

 Pripomienky k programu: - neboli 

 .................................................................................................................................. 

kto je    

                 za :    8         proti:    0        zdržal:   0 

 

starosta obce skonštatoval, že    OZ sa bude riadiť uvedeným programom. 

 
4/ Kontrola plnenia uznesenia č. 5/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5/2011 zo dňa 28.04.2011  v bode   
 
IV.   u k l a d á 
 
1/ organizačne a technicky zabezpečiť stavanie mája, športový deň, vatru 
a stretnutie heligonkárov. 
 



Zodpovední: Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného 
poriadku, Komisia SPOZ – u,  kultúrna pracovníčka - p. Očovanová 
 
- úloha splná 
 
2/ vykonať kontrolu v školskom stravovacom zariadení zameranú na finančné 
hospodárenie  
 
Termín do 25.05.2011   Zodpovedná: hlavná kontrolórka obce p. Bračoková 
 
- úloha splnená, informovať bude hlavná kontrolórka 
- Pani kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou v ZŠ s MŠ 

v Cinobani – zápis je pripojený. 
- Doporučenie hlavného kontrolóra v zápise. 
- P. Poslanec Zoka má dotaz, že je skonštatované, že je všetko v poriadku 

a vedúca zariadenia nemá uzatvorené zmluvy s dodávateľmi. 
- P. kontrolórka doporučila odstrániť tieto nedostatky a bolo to aj v zápise. 
- Výpočty stravnej jednotky sú v poriadku. 
- Poslanec Garaj Michal – dotaz, či robia výdavky a príjemky, či sedia normy na 

stravu. 
- Hl.kontrolórka – potvrdila, že sa tieto doklady vystavujú. 
- Vedúca jedálne dodržiava určenú jednotkovu cenu, ktorú vykrýva potom buď 

ovocím, alebo keksom. 
- Poslanec Garaj – zaujíma ho najmä gramáž jedla – na toto bola podaná 

anonimná sťažnosť. 
- P. starosta oboznámil poslancov, že prišla nová anonimná sťažnosť, ktorú 

anonim zaslal do Nového času – ten postúpil tento anonim škole. 
- Poslanci doporučujú hádzať anonimy do koša. 
-  

 
3/ zakúpiť 2 ks plastových kontajnerov 1100  l do cintorína v Cinobani 
- úloha splnená,  
- keď sa vyvezie veľký kontajner v cintoríne nahradí sa týmito plastovými.  

 

5.Schválenie záverečného účtu Obce Cinobaňa za rok 2010 
 
Materiál  bol poslancom doručený, prosím sú pripomienky  
p. Káka – či zisk – vykázaný v záverečnom účte je  z podnikateľskej činnosti  
prosím hlavnú kontrolórku obce p. Bračokovú  
- v tomto zisku je tá fa. od bytovky Cinobaňa 293 – za odpojenie 
- tento zisk je vykázaný  len papierove. 
- poslanci požadujú stavy každý mesiac –  
- p. Balkovská – to nie je možné, dá sa štvrťročne po uzávierke 
- čerpanie rozpočtu sa dáva pre poslancov 2 x ročne na schválenie. 
- p. Garaj – celkový výsledok hospodárenia je v strate – čím to je 
- p. kontrolórka – toto, ale už dnes nemusí byť pravda, to bol schodok dotácií od štátu 
– krátené podielové dane v roku 2010 – zato na záver doporučila stratu vykryť 
krátkodobým úverom 
p. Belko – nevymožiteľné pohľadávky OTA – či sa v danej veci konalo. 
- p. Spodniaková – áno – podklady o vymáhaní sú 
- p. Belko - čo s neplatičmi za smeti a ostatné záväzky voči obci 
- p. Belko -  či dávame potvrdenia, aj tým, čo nevyrovnali dlhy 
p. starosta – nemôžeme viazať tieto dlhy s potvrdením za splatené povinnosti. 
 
 



Návrh  do uznesenia číslo 6/2011  
 
OZ schvaľuje záverený účet obce Cinobaňa za rok 2010 – celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

p. starosta –   dal hlasovať 

kto je    

za :    8         proti:    0        zdržal:   0 
 

 

6. Informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 
 
Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predniesli správy zo zasadnutí 
svojich komisií 
 
Predseda komisie finančnej a správy majetku p. Michal Garaj 
- priložiť zápis. 
Predseda finančnej komisie – p. Garaj Michal – posudzovali rozpočet na rok 2011. 
Daň z nehnuteľnosti – či sa zvyšovala  
Daň sa upravovala rok po prijatí eura. 
Riešili sme VZN o odvádzaní odpadových vôd – budeme to riešiť spolu so stavebnou 
komisiou – prepočítavali možnosť zakúpenia fekálneho voza. 
Nákup traktora a fekálneho voza – by stála okolo 42 500,00 € čo by v konečnom 
dôsledku znížilo náklady  o 24 000,00 € 
Návratnosť by bola za dva roky. 
 
Návrh do uznesenia číslo 6/2011  
 
OZ  berie na vedomie správu finančnej komisie. 
 
 
Starosta obce privítal na zasadnutí p. poslankyňu Hadbavnú Zuzanu a p. riaditeľa ZŠ 
s MŠ p. RNDr. Čopa Stanislav.  
Počet prítomných poslancov sa zmenil na 9. 
 
Predseda komisie Kultúry, telovýchovy, športu a verejného poriadku – Zoka Ivan 
- komisia nezasadala – lebo mali v máji akcie.  
- informoval poslancov o dni – súťaž vo varení guľášu, športový deň. 
- účasť bola veľmi dobrá – hodnotí to akciu, ktorá bola úspešná. 
Heligonkári – veľká účasť, na patričnej úrovni, vystúpenie je veľmi úspešné a známe. 
Ďakuje – všetkým, ktorí sa podieľali na týchto akciách. 
p. starosta – ďakuje všetkým, len treba trochu dopredu organizačne pripraviť. 
p. Garaj – súťaž vo varení guľášu organizovalo Občianske združenie a to bolo dobre 
pripravené. 
p. starosta navrhuje, aby sa varenie guľášu pripravilo osobitne a športové súťaže na 
MDD. 
Organizačne  to trochu treba zosúladiť. Treba to urobiť na jednom mieste. Pre súťaž 
vo volejbale neboli ceny. 
p. Hadbavná – spolupráca medzi organizátormi nebola dobrá.  
p.Korim – na budúci rok navrhujú robiť túto akciu na  tréningovom ihrisku CŠK v Maši. 
 - navrhuje aj jednotné podmienky pri výbere surovín na varenie guľášu 
 
 
 
 



Návrh do uznesenia číslo 6/2011  
 
OZ  berie na vedomie správu predsedu  komisie Kultúry, telovýchovy, športu 
a verejného poriadku. 
 
 Starosta obce vyzval predsedu  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov obce  - p. Jána Antala,  aby  predniesol správu zo zasadnutia 
komisie  

 
- zápis priložený. 
 

Pripomienky zo strany poslancov k zápisu neboli  
 
Návrh do uznesenia číslo 6/2011  
– OZ berie na vedomie   - správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 
2010 v stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 
 

7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 

1. Zápis z vykonaného prepočtu prerozdelenia fixných nákladov na základe 
skutočnej spotreby po skončení rok 2010 pre všetky objekty odoberajúce teplo 
a TÚV z obecnej kotolne. 

 
Materiál  bol poslancom doručený, prosím sú pripomienky  
 
Hlavná  kontrolórka obce p. Bračokovú oboznámila poslancov zo zápisom 
 
Výnos ÚRSO – z 23.6.2008 č. 6/2008 
Prosí p. Švikruhu, aby sa vyjadril k tomuto zápisu –  
p. Kiapeš – v jednej časti sa uvádza, že výpočet je podrobný – v druhej časti sa píše, 
že výpočet nie je úplný. 
p. Zoka – ako to, že p. Švikruha nechce spolupracovať, je zamestnanec obce, 
a nebudeme to tu riešiť dva roky, ako zamestnanec má určité povinnosti. 
p. Švikruha – rozobral zloženie fixnej zložky účtovanej pri výrobe tepla a teplej 
užitkovej vody. 
Nebol pripravený na uvedené stretnutie. Len odbehol z práce. 
Výnos URSO – nestanovuje, že je potrebné zo strany výrobcu rozpočítať fixnú zložku 
pre odberateľa. 
p. Švikruha pripomenul, že bytovka č. 293 sa odpojila bez výpovednej zmluvy – a obec 
musela držať výkon kotlov, mať náklady a tieto sa museli rozúčtovať aj tejto bytovke. 
p. Antal – nejde o faktúru z roku 2010  
Po diskusii medzi p. Antalom a p. Švikruhom –  
p. Zoka – tomuto problému sa venovalo jedno celé mimoriadne stretnutie poslancov  
p. Hadbavná toto by mal p. Antal riešiť spolu s p. Švikruhom, a mal by si uvedomiť, že 
nezastupuje len skupinu vlastníkov bytov v bytovke č. 293 ale všetkých občanov. 
p. Švikruha – doplácať budú všetci odberatelia a poslanci odpustili časť dlhu, čo bude 
musieť vetovať pán starosta. 
p. starosta – tento spor sa ťahá už od bývalej starostky a vtedy nešli riešiť tento spor 
súdom.  K uvedenému sporu zaujali stanovisko právnici oboch strán, a tí poslancov 
informovali, že súd by mohol  byť prehratý. 



P. starosta doporučuje, aby si p. Švikruha dohodol stretnutie s prac. URSO a vyriešil 
tento spor – žiadať stanovisko. 
 
Návrh   do uznesenia 6/2011 uviesť  
 
OZ berie na vedomie Protokol a správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky 
obce 

 
 

 
8. Rôzne –   žiadosti,  zmluvy, VZN, ponuky, doplnky, podnety, pripomienky, 

výsledky, informácie a iné 
 
a/ Žiadosť Základenej školy s materskou školou, Cinobaňa č. 60 

- žiadosť o zriadenie nultého ročníka v školskom roku 2011/2012. 
    - kópia pripojená. 
 

p. riadieľ ZŚ s MŚ oboznámil poslancov s možnosťou otvoriť nultý ročník 
v školskom roku 2011/2012 v Základnej škole s materskou školou, Cinobaňa č. 
60. 
Na základe výsledkov zo zápisu zo dňa 04.02.2011, Správa z psychologického 
vyšetrenia školskej zrelosti kompetentných pedagogicko-psychologických 
zariadení a opakovaných rediagnostických vyšetrení bolo odporúčené pre 
zaškolenie v nultom ročníku u detí v desiatich prípadoch. 
 
p. Korim – prečo nultý ročník – prečo sa niektoré deti vrátili do MŠ  
p. riaditeľ – nultý ročník zaväzuje rodiča, aby dieťa chodilo do školy. 
Predškolská dochádzka nie je povinná. Desaťročnú povinnú dochádzku by 
ukončili v obci, nemuseli by cestovať. 

 
 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
 za:    9  kto je proti: 0 kto sa zdržal:     0 
 
 

Starosta  konštatuje, že    OZ schválilo žiadosť ZŠ s MŠ v Cinobani 

Návrh do uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie nultého ročníka v Základnej škole 
s materskou školou, Cinobaňa č. 60 v školskom roku 2011/2012 

 

b/ Žiadosť – OZ ŠPORTFAN – v obci Točnica – preteky terénných motocyklov. 

Požiadavka na požiarnu cisterňu. 

Požiarne auto by bolo využíté na zavlažovanie pretekárskej trate pre terénne 
motocykle. Náklady spojené s prevádzkou požiarného auta budú uhradené. Odmena 
a občerstvenie vodiča je zabezpečené. 

Žiadosť je pripojená. 
Vyjadrenie poslancov –  
Poslanci po krátkej diskusii podporujú túto akciu -  
Starosta obce dal žiadosť schváliť. 
 



Prosím poslancov o hlasovanie: 
kto je za:   9  kto je proti: 0 kto sa zdržal:   0 
 
 

konštatujem, že    OZ schválilo žiadosť  

prosím o zápis do uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť – OZ ŠPORTFUN – v obci Točnica – preteky 
terénných motocyklov  
 
c/ - Žiadosť p. Klinčoka Jána, Službyt – žiadosť o prevod vlečky – dar od MV SR. 
p. starosta – p. Klinčok by nám dal drevo a gumy na Aviu 
p. starosta – účtovne – vzájomným zápočtom – ohodnotiť vlečku a vlastne v tej 
hodnote dať drevo.  
Poslanci OZ doporučujú starostovi obce do budúceho zastupiteľstva dohodnúť 
zámenu vlečky za drevo na prekrytie pieskoviska v MŠ v Cinobani. 

 
 

d/ - sčítanie obyvateľov, bytov a domov SOBD 2011 – p. starosta informoval poslancov 
o organizovaní SOBD v našej obci. 
Máme 10 sčítacích obvodov a 12 sčítacích komisárov. 
Pripojiť zoznam SK 
 
e/ - kotly v ZŠ – pri prestavbe – či sú nové kotly funkčné a dobré. 
p. starosta bol v Zvolenskej Slatine pre nezáväzné stanovisko odborníka – potvrdili, že 
tie kotle sú funkčné – a keď dostaneme od OHL/ stavebníka/ polovicu sumy, tak to pre 
obec by bolo dobré. 
Zistenie týchto náhradných kotlov malo sa riešiť ihneď. 
p. Zoka – prečo to stavebný dozor nedostriehol, bolo by dobré stavebný dozor 
sankcionovať. 
p. Dubravcová – projektová menegerka doporučila podpísať túto zmenu, aj keď 
vedela, že tieto kotle nebudú preplatené z finančných prostriedkov z EF. 
p. Zoka – stavebný dozor  mál obec informovať o zmenách a niekto na obci ho mal 
kontrolovať. 
p. riaditeľ ZŠ s MŠ – on vie, že na zadnú stranu zápisnice dopísali, že obec o  výmene 
kotlov vedela. Vie, že existuje viac stavebných denníkov.  
Keď bol kontrolný deň – v zápise je stále poznámka, že chýba stavebný denník. 
Z OHL žiadajú p. riaditeľa, aby zatečené a poškodené steny reklamoval a žiadal 
o likvidovanie škody zo svojej poistky. P. riaditeľ nepodpíše, a bude žiadať OHL – že 
odkryli strechu a škodu spôsobili svojou vinou. 
p. Dubravcová – žiadajú o informáciu, či obec stavbu podala na kolaudáciu, aby mohli 
byť zvyšné peniaze z eurofondov vyplatené 
- zápis v stavebnom denníku bol dopísaný na zadnej strane, OHL zdôvodňuje tým, že 
si p. Dubravcová neodfotila zadnú stranu a nepripustia, že oni to dodatočne dopísali. 
Poslanci doporučujú, nepodať stavbu na kolaudáciu, kým nebudú všetky závady 
odstránené.  Doporučujú, v prípade, ak sa na kontrólny deň z OHL nedostavia, dávať 
do zápisu oznámenie o neprítomnosti. 
Poslanci doporučujú starostovi obce, nepodpísať návrh na kolaudáciu, požiadať 
o predĺženie doby ukončenia projektu. Písomne vyzvať o ukončenie stavby 
a odstránenie všetkých nedostatkov, stanoviť určitý dátum. Doporučujú, aby bol 
podpísaný stavebný dozor. Ubytovaní boli v KD - tieto služby im budú zaúčtované pri 
vyučtovaní konečnej fa. 
Za finančné vyrovnanie za zámenu kotlov – žiadať celú sumu. Pripraviť výzvu pre OHL 
stavebníka s pripomienkami na sfalšovanie stavebného denníka. 



 
f/ Revitalizácia stredu obce. 
Dokumenty na verejné obstarávanie nie sú v poriadku. Dnes doniesli doklady, ktoré 
nie sú použiteľné. 
Táto revitalizácia mohla byť urobená aj niekde inde,  kde je už urobená kanalizácia 
a inžinierske siete. 

Kanalizácia v centre obce by stála asi 295000,00 €. 
 
Na revitalizáciu stredu obce si obec bude musieť  

 požiadať o úver, lebo financovanie bude vo forme refundácie, nie zálohovej platby, 
ako pri prestavbe školy. 

 
g/ Obec Cinobaňa sa zúčastnila na súťaži vo varení halušiek v meste Poltár. 
h/ MOS a AČ – obec zamestnáva hlavne na čistenie obce, kosenie zelene. 
i/ Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár  
Návrh Dodatku č. 01/2011 k Rámcovej zmluve o dielo č. 01/2011  
KO –odpadu v obci – dodatok je  pripojený. 
- dodatok preto – lebo cenu na začiatku stanovili za 1. Vývoz – na prac.čas 
zamestnancov – teraz keď je veľa smetí – tak strávia v obci aj 7 hod. – tým sa cena za 
jeden vývoz zvýšila. 
Zatiaľ sa periodicita vývozu zachová do konca septembra, ale treba upozorniť 
správcov bytových domov, aby si zaobstarali dostatočné množstvo kukanádob. 
Neseparuje sa v obci, občania nemajú záujem. Je potrebné zvýhodniť občanov, ktorí 
separujú. 
p. Belko – teraz nie je problém, ale čo bude v lete. 
p. starosta – p. Lauková – spoločenstvo vlastníkov – č. 295 – nemajú peniaze na  
kukanádoby na splátky. 

 
 
Dodatok k Zmluve o vývoze KO – zmena ceny paušálne – na jeden deň vývozu. 
 

Prosím poslancov o hlasovanie: 
kto je za:  0  kto je proti: 9 kto sa zdržal:    0 

 

konštatujem, že    OZ neschválilo Dodatok k Zmluve o vývoze KO so Združením obcí    

 
10.Diskusia: 

 
Riaditeľ ZŠ s MŠ Cinobaňa, RNDr. Stanislav Čop  – oboznámil poslancov 
o vybavovaní živnostenského oprávnenia  pre subjekt  ZŠ s MŠ 
v Cinobani, na vykonávanie niektorých činností – sprostredkovanie obchodu, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, predaj, prenájom nehnuteľnosti, 
prenájom hnuteľných vecí, sprostredkovanie kancelárskych služieb, 
vykonávanie mimoškolskej  vzdelávacej činnosti – získavanie finančných 
prostriedkov na skvalitnenie  vyučovacieho procesu. 
Škola sa zapája do ďalšieho projektu – z ktorého získajú finančné prostriedky 
na učebné pomôcky, ktoré sú staré. 
p. starosta – parkovanie aut zamestnancov školy je pred bytovkou – parkovisko 
je určené pre  pacientov, prichádzajúcich na ZS 
p. riaditeľ prisľúbil vyriešiť tento problém v priebehu dvoch dní 
p. Korim – že končí analogové vysielanie – začína digitálne vysielanie. 
p. starosta – zatiaľ nemáme správcu KT – potom sa to môže riešiť. 
p. Kiapeš –  osvetlenie v Turičkách  



p. starosta – informoval o možnosti výmeny svetiel, zatiaľ je to v pozícii 
riešenia. 
p. Cerovská – oznamy a podnety na život v obci dať na facebook – diskutovať 
na problém  
- dávať vyjadrenia a stanoviská k problémom v obci 
- viac oznamovať cez webovú stránku obce 
 p. Očovanová – robí fyzickú inventarizáciu knižnice,  
- nadácia Orange – podporila projekt Zelená pre seniorov, dostali sme plnú 
čiastku. 
 
 
11. Schválenie uznesenia. 
  
 
Prosím predsedu  návrhovej komisie p. Kiapeša Dušana, 
aby prečítal návrh uznesenia č. 6/2011  
 
 

 

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

Konštatujem, že uznesenie č. 6/2011 z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo 
schválené. 
 
 

12.Záver. 
 
Na záver starosta poďakoval prítomným a zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
ukončil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            
        Jozef Melicher 
                                                   starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:   Ivan Nociar   ........................................... 
 
     Michal Garaj  .......................................... 


