
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 29. júna 2011 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        9 
Neprítomní poslanci:    0 
 
Hlavný kontrolór:     ospravedlnený 
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 31.08.2011. 
 
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Dušana Kiapeša  
            p. Pavla Korima  
 
 Za:        9                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
  
 Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže overovatelia boli 
jednohlasne schválení. 
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p. Hadbavná Zuzana 
 Člen       :  p. Belko Dušan 
 Člen       :  p. Káka Milan 
 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude 
pracovať v navrhnutom zložení. 
 
4. Schválenie programu OZ: 
 
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo. 
 
1.   Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 
3. Schválenie návrhovej komisie 
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4. Schválenie programu zasadnutia OZ 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 6/2011 zo zasadnutia OZ zo dňa 25.5.2011 
6. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ  
8. Schválenie úveru 
9. Schválenie platu starostu 
10. Ukončenie podnikateľskej činnosti 
11. Rôzne-informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesenia 
14. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta dal doplniť program o bod č. ll, ktorý sa posúva o 2 
body a vsúvajú sa body: schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a  
schválenie požiarneho poriadku Obce Cinobaňa. Pán starosta po zmenení programu vyzval 
poslancov aby hlasovali za program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 

 
 
 Všetci poslanci jednohlasne schválili prečítaný pozmenený program, ktorým sa bude 
riadiť OZ. 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 6/2011 zo dňa 25.5.2011 
 
Uznesenie č.6/2011 v bode V. doporučuje: 
 
1. Starostovi obce doriešiť odpredaj nepotrebného prepravníka-vlečky, /darovanej MV SR/ - 
pre Službyt, Ján Klinčok, Cinobaňa – Turičky 
                                                                                                                                - v plnení 
2. Starostovi obce zakúpiť materiál na striešku – na prekrytie pieskoviska v materskej škôlke                                                                                                                                  
v Cinobani 
                                               - v plnení                                                                                              

   
3.  Starostovi obce trvať na odstránení nedostatkov zo strany stavebníka – OHL Bratislava, 
vzniknutých pri rekonštrukcii ZŠ s MŠ Cinobaňa 

                       - v plnení                                                                                              
 
Pán starosta: čo sa týka toho posledného bodu prišiel na zastupiteľstvo p. riaditeľ Hurta, 
ktorý Vám ozrejmí niektoré veci. Pán starosta dal slovo p. Hurtovi. 
- v tendri sme vyhrali súťaž, čakalo sa kým Ministerstvo odsúhlasí finanč.prostriedky. V tom 
období bola pani starostka, pri jednaniach začali vznikať problémy. Obec v prvom rade 
nemala stavebný dozor. V projekte bolo veľmi veľa chýb, projektant zrušil svoju živnosť 
a nemali sme s kým komunikovať. Pani Decká sa tiež nezúčastňovala žiadnych stretnutí. 
Zvykneme nastupovať na práce v prázdninových obdobiach. Keďže nebol stavebný dozor a ... 
Začalo sa pozdejšie. V projektovej dokumentácii nemali byť špecifikované výrobky-
výrobcov, toto bola značná chyba v projekte. Pani starostka dala plnú dôveru firme OHL. 
Keďže kotly, ktoré boli v projekte sa objednávajú a ich doba dodania je dva mesiace, 
a v škole začínala vykurovacia sezóna prišli s návrhom zámeny kotlov. Kotle spĺňali štandard, 
čo sa týka výkonov sú výkonnejšie tieto terajšie kotly. Časom sme spoločne našli stavebný 
dozor, ktorý by bol nápomocný. Tri podpisy musia byť na papieri. Všetci potvrdili svojimi 
podpismi že súhlasia so zámenou. Keby sme čakali kým zmenu projektu odsúhlasí 
Ministerstvo museli by sme všetky práce pozastaviť na stavbe a všetko by sa oddialilo.  Do 
dnešného dňa neboli dokončené fakturácie, v prípade že nedôjde k roztrhnutiu problémov, 
obec príde o financie. Pozastavia sa z eurofondov. 
- záručná doba kotlov už nebude podpísaná, a už bude rok čo sa používajú 
- 50 % sa bude podieľať firma OHL a 50 % Obec. 
- je v priestoroch veľa nedostatkov – pretretie stien – na budúci týždeň keď začnú prázdniny, 
tak sa to bude riešiť. 
- z našej strany nešlo o obohatenie 



 3 

- sl. Dubravcová: 
- fakturácia bola podaná v decembri. V januári prišlo zamietnutie. Až vtedy sme sa dozvedeli, 
že sú tam iné kotly.   
- až v polovici októbra prišiel stavebný dozor 
Pán Kiapeš: 

  prečo sa namontovali tie kotly? 
P. Hurta: pretože opakujem dodacia doba Uderusu je 2 mesiace. Záručná doba plynie iba od 
odovzdania stavby. Kým nedokončíme dielo nemôže sa používať.  
- nie je možné odstaviť úplne školu.  
- od odovzdávacieho protokolu koncom mája začína plynúť záručná doba. 
Pán Antal: staré kotly by neboli vydržali ešte  dva mesiace? 
Pán Hurta: nevieme, nie sme energetici 
Pán Kiapeš: stavebný denník bol dopísaný – 14.9.2010 
Pán Hurta: bolo to dopísané na základe súhlasu stavebného dozoru. Na súpisoch prác bol 
všade podpísaný stavebný dozor. On podpísal aj Buderusy. Aj my sme mohli povedať, že 
projekt je zlý a súťaž by bola zrušená. 
Pán Zoka: v projekte bol zabudovaný stavebný dozor. 
Sl. Dubravcová: keď sme v januári písali na Ministerstvo s p. Deckou dohoda bola podpísaná 
už 14.9.2010. 17.9.2010 je posudok od pána Bakoša. Keby bola žiadosť o zmenu podaná skôr, 
boli by nám to uznali. 
Pán Hurta: bolo by sa to posunulo o 3 mesiace. 
Pán Antal: vy ste staviteľ, mohlo sa to zastaviť 
Pán Garaj: otvorte si zmluvu o dielo, 
Pán Hurta:  zmluvu máme s Obcou, kontrolné dni si zvoláva stavebný dozor, ktorý tam 
nebol.  Obec nebola na tento projekt vôbec pripravená. 
Pán starosta: aby som to ukľudnil, je chybou že p. Decká sa nezúčastňovala kontrolných dní. 
Pán Zoka: na stavebný dozor bolo výberové konanie? 
Sl. Dubravcová: boli 3 ponuky 
Pán starosta: právnik mi odporučil dohodu 
Pán Antal: prečo firma sama neporadí, aby sa takýmto veciam predišlo 
Pán Hurta: my sme poradili a hľadali sme aj stavebný dozor, nemôžem sa zaručiť a povedať 
Vám že urobím plnoautomatickú kotolňu. Do straty firma nemôže ísť, vy by ste tiež nešiel. 
Pán starosta: pani bývalá p. starostka Ing. Mária Švikruhová stále tvrdila, že všetky problémy 
sa budú riešiť cez poistku. V prípade že je živnostník, ručí celým svojim majetkom. 
Pán Zoka: ako ste sa dohodli riešiť tento problém? 
Pán starosta: 50 na 50 
Pán Hurta: vina je na 3 subjektoch: Obec Cinobaňa, OHL, stavebný dozor 
- išlo by to z poistky, ale projektant – tento subjekt zmizol, a z poistky to už nebude možné 
a stavebný dozor nemá poistku. 
Sl. Dubravcová: stavebný dozor sa vyjadril, že nedá financie 
Pán Zoka: prekonzultovať, Decká tu nebola a mohlo sa predísť takýmto veciam, nevyplatiť 
jej odmenu, odsúhlasme to 
Pán starosta:_ Ak ste 50 na 50 – doriešime to písomne 
Pán Zoka: akým spôsobom bol vybraný stavebný dozor na stred Obce? 
Pán starosta: kontrolný deň bude zajtra, môžete prísť 
Pán Zoka: v Divíne pozastavili námestie 

  nebol schválený ešte dodatok, ak to nebude do 1.7.? 
Sl. Dubravcová: od februára nevieme dostať papiere ktoré požadujeme 
Pán Zoka:- ľudia ktorí za to zodpovedajú, nemôžu mať zaplatené za to, keď sa to z ich viny 
nedodrží tak prečo tie peniaze sa musia vyplatiť? 
Sl. Dubravcová: Do 15.9. Máme stavebný dozor, projektový manažment, ostane vyriešiť 
stavebné práce. Ing. Sninčáková tvrdí, že to nestihneme 
Pán starosta: kto je za vymáhanie 50 % zo sumy kotlov? 
 
Za: 9                                      Proti: 0                                                Zdržal sa:    0 
 
Do bodu ukladá dať vymáhať od spoločnosti OHL a.s. Bratislava čiastku vo výške 50 % 
nákladov na vykurovacie kotle IMERGAS, zabudované pri rekonštrukcii ZŠ s MŠ Cinobaňa 
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Termín: do l5.7. Zodp. Spodniaková Erika, a sl. Dubravcová Ingrida 
 
6.  Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
  
Pani hlavná kontrolórka obce Bračoková Viera nebola na zasadnutí OZ, ospravedlnila sa preto 
informoval poslancov OZ o jej kontrolách pán starosta, ktorý sa opýtal či majú poslanci niečo 
k správam kontroly, ktoré boli doručené každému poslancovi. 
Pán starosta dal bod č. 6 presunúť na budúce OZ. 
 
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 KVOZ ROMA o bezplatné prenajatie priestorov KD pri príležitosti 30. 
výročia súboru ROMA  
 
Podujatie chcú uskutočniť 22. 7. 2011. Ide o kultúrne podujatie pri príležitosti 30. Výročia 
súboru ROMA a zábavu. Začiatok podujatia  bude o 16.00 hod. a ukončenie o 4.00 hod.  
Komisia do budúcnosti doporučuje doplniť do cenníka vratnú zálohu za konečné upratovanie 
KD. V prípade, že bude KD vrátený po akcii čistý, vratná záloha sa vráti nájomcovi 
a v prípade, že KD po akcii nebude uprataný, prípadne dôjde k poškodeniu majetku, vratná 
záloha sa nevráti a bude vymáhaná vzniknutá škoda. 
Finančná komisia sa dohodla, že pokiaľ bude KVOZ ROMA organizovať zábavu, na ktorú 
bude vyberať vstupné, nech zaplatí za prenájom KD normálnu sadzbu podľa cenníka. 
 
Stanovisko kultúrnej komisie k tejto žiadosti: 
Kultúrna komisia sa tiež zaoberala touto žiadosťou. Ich činnosť nie je zázračná, aby sme im 
poskytli priestory zdarma, každá organizácia si musí platiť za priestory. 
 
Pán starosta: Má niekto k týmto návrhom pripomienky ?  
Pán Deme: nežiadal som finančné prostriedky od obce, tak aspoň tie priestory žiadam 
zadarmo 
Pán starosta: Kto je za poskytnutie sály za poplatok? 
 
     Za:   8                                          Proti: 0                      Zdržal sa:  1 
 
b). Prehodnotenie platu starostu 
 
Bude sa riešiť v bode 9. 
 
c). Sťažnosti miestnych podnikateľov na ambulantný predaj potravín 
 
Jedná sa hlavne o predaj chleba a pekárenských výrobkov, za ktoré sa nevyberajú poplatky za 
používanie verejného priestranstva. Komisia doporučuje do ďalšieho zasadnutia OZ vymáhať 
od ambulantných predajcov poplatky za miestne dane za užívanie verejného priestranstva.  
Táto úloha sa dala do bodu ukladá: Termín: do l5.7. Zodp. Spodniaková Erika, a p. Majerová 
Mária 
 
Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
 
Pán Zoka predseda komisie prečítal program, ktorým sa zaoberala ich komisia.    
   
a). Spieva celá dolina 
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Pán Zoka predseda komisie informoval poslancov o blížiacej sa akcii Spieva celá dolina – 10. 
ročník, ktorý sa bude konať 25.6.2011, informoval, že členovia budú nápomocní p. 
Očovanovej kultúrnej pracovníčke pri dohľade nad dodržiavaním poriadku počas kult. 
podujatia v priestoroch KD aj v jeho okolí, pomoc pri starostlivosti o účinkujúcich... 
Pán Zoka informoval ďalej poslancov o prijatí žiakov  našej ZŠ s MŠ p. premierkou 
Radičovou– ktorí boli ocenení v súťaži: 1. Miesto – Albertová Simona, 3. Miesto – 
Očovanová Daniela, 5. Miesto – Ozgyin. 
 
Pán starosta: informoval o prijatí starostom obce žiakov, ktorí sa svojou usilovnosťou 
a šikovnosťou zaslúžili o  ocenenie. 
Pán starosta: informoval poslancov o Hornohradských športových dňoch, ktoré sa budú 
konať v dňoch 16-17. 7.2011. 

- Kde to budeme robiť, či na riadnom alebo umelom ihrisku. 
- Ak bude menej družstiev tak na ihrisku na sídlisku, ak viac tak na ihrisku CŠK. 

Pán Káka: kde sa budú prezliekať na umelom ihrisku? 
 
Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie a do bodu ukladá komisii kultúrnej, 
telovýchovy, športu a sociálnej organizačne pripraviť účasť na Hornohradských dňoch – 
termín do 15.7.2011 Zodp. Zoka Ivan, Očovanová S. 
 
Komisia stavebná a životného prostredia 
 
Pán Kiapeš predseda komisie prečítal program, ktorým sa zaoberala ich komisia.    
 
a). Žiadosť pána Antalova Petra, Cinobaňa 297 
 
Pán Antalov žiada o odpredaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Cinobaňa, v časti 
obce Katarínska Huta, p.č. 908/26, kultúry zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, na 
ktorej má postavenú garáž. Ďalej žiada o odpredaj obecného pozemku o výmere cca 40 m2, 
ktorý sa nachádza vedľa jeho garáže. Jedná sa o CKN p.č. 908/10, ktorá je v našom 
vlastníctve a dal by si ju domerať na vlastné náklady geometrickým plánom. 
 
Komisia doporučuje žiadosť schváliť pod nasledovnými podmienkami: 

1) Pán Antalov si na vlastné náklady dá vypracovať znalecký posudok na žiadané 
pozemky 

2) Na vlastné náklady si dá urobiť geometrické zameranie 
3) Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra bude znášať kupujúci 
4) Cena je 1,66 €/m2 

 
Pán starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti v takej forme akú ju navrhla komisia 
stavebná 
 
Za:  9                                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
b). Žiadosť pani Alici Hrončekovej, Cinobaňa 221 
 
Žiada o uskutočnenie výrubu stromov nachádzajúcich sa v parčíku pred jej rodinným domom 
nakoľko ohrozujú ich dom aj domy susedov a tiež elektrické aj telefónne vedenia. 
Vzhľadom na poveternostné podmienky žiada o urýchlené vyriešenie tejto situácie. 
 
Komisia doporučuje opíliť stromy, ktoré vadia elektrickým aj telefónnym vedeniam a taktiež 
vypíliť stromy, ktoré môžu v prípade nepriaznivého počasia ohroziť domy v blízkosti parčíka. 
Následne uskutočniť náhradnú výsadbu. 
 
Pán starosta dal hlasovať za schválenie žiadosti: 
 
Za:  9                                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
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c). Žiadosť pani Oľgy Gabľasovej, Turičky 8 
 
Žiada o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza na p.č. 1576/3 o výmere 242 m2, p.č. 1576/4 
o výmere 18 m2 a p.č. 1576/5 o výmere 25 m2, čo priamo susedí s pozemkom pri rodinnom 
dome Cinobaňa 242.Na tomto pozemku sa nachádzali kríky a agátové stromy, ktoré 
v minulosti jej rodičia museli vykolčovať a navoziť zeminu na vyspádovanie a upraviť rigoly 
na odtok povrchovej vody, čo si iste vyžiadalo nemalé náklady. Je tu postavená dvojgaráž, 
ktorá jednou tretinou zasahuje do obecného pozemku, ale stavebné povolenie od MNV bolo 
riadne vydané. Má za to, že už muselo byť nejaké finančné vyrovnanie. Žiada aby poslanci 
zvážili tieto okolnosti a tak aj pristupovali k stanoveniu cenovej relácie. 
 
Komisia nedoporučuje žiadosť schváliť z dôvodov, že parcela č. 1576/1 je chránená 
Územným plánom Obce. Z tejto pôvodnej parcely si pani Gabľasová dala zamerať 
geometrickým plánom parcely č. 1576/3, p.č. 1576/4 a p.č. 1576/5, ktoré sú uvedené aj 
v žiadosti – čiže by sa jednalo o novovzniknuté parcely, ktoré by sa museli z pôvodnej parcely 
odňať. Vyňatie je možné len na základe vyjadrenia obce pre Slovenský pozemkový úrad, kde 
sa udáva, či parcela je chránená Územným plánom. Pokiaľ je ním chránená, Obec by musela 
žiadať o zmenu Územného plánu. 
 
Pán starosta informoval, že každý rok nám ponúkajú ponuku o zmenu ÚPN. 
 
Pán starosta dal hlasovať o neschválenie žiadosti: 
 
Za:  9                                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
Do bodu doporučuje: starostovi obce zistiť možnosť zmien v územnom pláne Obce Cinobaňa 
Termín do 15.8.2011 
 
  
Redakčná rada Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda, oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, príspevky, téma 
Cinobanského občasníka-letné vydanie, rozdelenie úloh,, tém, článkov pre redaktorov... 
Uvedený zápis je vypracovaný písomne a tvorí  prílohu tejto zápisnice 
Názory Zuzky Kupcovej- premyslieť ako má občasník vyzerať, pripomienky zvýrazniť, tituly 
na článkoch zvýrazniť, kto ich píše zvýrazniť, informáciu kedy bude ďalšie číslo... 
Pán Zoka: čo sa týka usporiadanie nečakať do ďalšieho vydania. Na 1. Strane nie je širší 
prehľad alebo obsah, ktorý by tam mal byť. 
Pán Korim: chceli by sme zverejniť články, ktoré napísali ocenení žiaci 
Pani Očovanová – v tomto občasníku by sme mohli dať ako prílohu tieto články v plnom 
znení 
Pán Belko- Jarábekov príspevok za smeti mal úspech 
Pani Očovanová – boli sme kritizovaní, ale my nie sme profesionáli a nie je tam nič 
sťahované z internetu 
   
Uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
Pán Káka: žiadam všetkých predsedov komisií, aby zápisnice z ich zasadnutí boli 2 dni pred 
zastupiteľstvom na obecnom úrade, z dôvodu tvorby uznesenia, čiže najpozdejšie do 
pondelka. 
 
 
8.  Schválenie úveru  
 
 
Pán starosta informoval poslancov o preklenovacom úvere, ktorý musíme zobrať na projekt 
„Revitalizácia centrálnej zóny“. Pán riaditeľ banky nám zaslal v akom znení musí byť 
schválený uznesením, platenie formou bianko zmenky. 
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Máme schváliť prijatie úveru vo výške 312 220,00 € poskytnutého zo strany Dexia banky 
Slovensko a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny 
úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného 
projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
formou nenávratného finančného príspevku vo výške 878 605,89 € - 95 % celkových 
oprávnených výdavkov 
Ďalej vystavenie vlastnej biankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista biankozmenky na rad  pre 
prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínový úver. 

- Koľko máme na toto času?, nevieme ani aký bude úrok, úroky sú s Feledejemom 
dohodmuté 

- Pán Garaj: čo sa stane keď sa nepodarí nám ukončiť stavbu, 
- Treba zistiť predĺženie projektu či je možné 
- Pán starosta: Našou povinnosťou je zabezpečiť fin. prostriedky 

Pán Zoka: úver schváľme, a nepreplatiť žiadnu platbu z fyzických prác, uvidí sa ako budú 
práce pokračovať. Nie že to bude ako pri škole. 
 
Pán Belko: zmluvu nám môžete dať pozrieť, a potom sa zídeme a odsúhlasíme ju. 
Nechajme teraz tento bod, keď pozrieme zmluvy tak sa odsúhlasia. 
Pán Garaj: v stavebnom denníku je postup prác, ako sa má robiť  
Pán starosta: zajtra sa stretneme, kto je voľný o 8.15 hod na obecnom úrade. Príde pani 
Sninčáková z Levoče Borale  

- Dlažba je 5 cm a preto nechcú pustiť autá na parkovisko 
- Žiadne parkovisko nebolo navrhnuté ani vstup do garáže.  
- Projektanta zavolať a odkonzultovať to s ním 

Pán Zoka: projektant je živý? Keď toto stopneme? 
 
Tento bod nebol schválený, poslanci ho zobrali na vedomie a do bodu doporučuje dali p. 
starostovi obce pripraviť informácie o úvere, ktorý by obec prijala od Dexia banky za účelom 
zabezpečenia financovania investičného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce“ 
Cinobaňa a zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom posúdenia 
prijatia investičného úveru od Dexia banky na zabezpečenie financovania projektu: 
Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa 
 
9.  Schválenie platu starostovi obce 
 

a/plat starostu 

Finančná komisia vo svojom zápise urobila prepočty v zmysle zákonov. Musí byť plat 
starostu stanovený v eurách. Poslanci prešli na hlasovanie percentuálne. Návrhová komisia po 
prerátaní percent navrhnutých poslancami prišla s uzáverom že plat sa navýši o 49,55 % čo je 
po prepočte plat starostu obce vo výške 2.278,00 € s účinnosťou od 1.6.2011. 

b/ odmena starostovi obce  

Ďalej p. starostovi bola navrhnutá odmena za mesiac apríl a máj vo výške 33,33 % 

c/ odmena hlavnej kontrolórke 

Poslanci schvaľovali odmenu p. hlavnej kontrolórke za II. Štvrťrok vo výške 13,88 /% 
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10. Ukončenie podnikateľskej činnosti v kotolni 

K 31.12.2011 ukončíme podnikateľskú činnosť v kotolni. Potrebné vypovedať zmluvy 
s odberateľmi tepla a teplej úžitkovej vody. Musíme odsúhlasiť pol roka pred ukončením 
zmluvných vzťahov. 

Pán starosta dal hlasovať za ukončenie podnikateľskej činnosti: 
 
Za:  9                                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
Do bodu ukladá oznámiť odberateľom tepla a teplej vody o ukončení výroby a dodávky TUV 
na sídlisku KBV v Cinobani 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2011 

Každý poslanec dostal vypracovaný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. Polrok 2011. Má niekto k tomuto návrhu nejaké pripomienky? 

Pán Káka: chcem doplniť kontrolu dokladov za I. polrok 2011 subjektu CŠK . 

Do bodu ukladá doplniť do Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2011 – Kontrola 
použitia dotácie od Obce Cinobaňa pre CŠK – futbalový oddiel v I. polroku 2011 

Termín: do 31.8.2011  

12. Požiarny poriadok 

Pán starosta informoval poslancov o vypracovanom požiarnom poriadku, ktorý vypracoval p. 
Karman z Dobroče. Je to bezpečnostný požiarny technik. Musíme ho odsúhlasiť. 

Kto je za vypracovaný požiarny poriadok Obce Cinobaňa? 
 
Za:  9                                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 

13. Rôzne 
 
a/ Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 

- Je vypracovaný písomne a dostal ho každý poslanec, má niekto nejaké pripomienky 
k čerpaniu rozpočtu 

Pán Korim: sú tam malé splátky za domy. 
Pani Spodniaková: v priebehu II. Štvrťroka nabehnú splátky, v apríli a máji sú vystavené PV 
za nehnuteľnosti. 
 
Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.  
 
b/ Informácie o miere nezamestnanosti v obci 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ, že k 23.6.2011 máme 233 dlhodobo nezamestnaných 
a 155 PHN. Percentuálne je to 23,30 %-ná nezamestnanosť. 
25 uchádzačov o zamestnanie bolo prijatých na aktivačné práce. Za týchto nezamestnaných 
dostaneme 3.810 € 
Uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
c/  Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 
 
Pán starosta informoval poslancov o výsledkoch sčitovania obyvateľov, bytov a domov 
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Vyplnených A bolo 2.289          EZ  A   135 
                     B             925                         47 
          C             459                48 
Pán starosta poďakoval všetkým sčítacím komisárom a p. Pupalovej za odvedenú prácu 

- Od počtu sčítania obyvateľov sa budú odvíjať financie podielových daní 
- Uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie 

 
d/ Zmluva so Združením obce pre likvidáciu odpadu - Poltár 
 
Pán starosta informoval o zmluve, ktorá sa bude musieť dodatkom prerobiť. Ešte sa pôjde na 
prejednanie. 
 
e/ Návrh zmluvy o nájme a o kúpe prenajatej veci 
 
Je to zmluva s M-Elektronikom s.r.o, ktorá je vypracovaná písomne a tvorí súčasť tejto 
zápisnice. Tá zmluva nie je dobrá, ponuku nám zašľú ešte z Lučenca., keď je okolo 300 
abonentov je káblovka ešte živá, ale keď len 200 už nie. 
Žiadajme 2 cenové ponuky. Cez TKR je pustený aj obecný rozhlas. 
 
Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie. 
 
f/ Slovglass Poltár , 13. Januára Poltár 
  
Slovglass Poltár s.r.o, je nám dlžný na daniach 7.032,00 €. Sklárne nám ponúkajú odpredaj 
starého internátu za zostatkovú cenu 17.000 €, ponúkajú aj pozemky pri ČOV v KH p.č. 906/1 
o výmere 1.080 m2, pri Riečicovi – nejaké 2 m (tam je nános, samé sklo), v Kanade 405 m2 – 
kde sú pivnice v Maši mohli by byť na stavebné pozemky, potom park v Katarinskej Hute pri 
Espresse  
Pán Zoka: navrhnúť cenu 
Do bodu ukladá – zistiť cenu pozemkov v Katarínskej Hute a v Maši ponúkané na odpredaj 
spol. Slovglass a.s. Poltár 
Termín: do 15.8. 2011      Zodp. Dubravcová I. 
 

- Čo sa týka daní z nehnuteľnosti treba im blokovať účet, keď je taká možnosť. 
  

g/  smeti sídlisko 
 

- v kontajnery pri kotolni sú veľké okná, niekto menil okná a vyhodil ich sem. Sú tam 
od minulého týždňa. V katarínskej Hute sme tiež len vyviezli a hneď za 2 dni bol plný. 
Na sídlisku začína byť problém s potkanmi. 

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

- Chcem informovať poslancov o nákladoch, ktoré sme mali na kotolňu za r. 2010 
- 0,07 € /kWh na T máme mi a vy by ste nám dodávali T za 0,11 €/kWh 

 
 b/ Pán Korim 

- keď sa kosia cintoríny, nech sa aj za nimi pohrabe, niekde je pohrabané niekde nie. 
Pán starosta: - chceme aj drevený záchod do cintorína umiestniť. 
Pán Kiapeš: bol som vo Fiľakovských Kľačanoch, tam za VPP niečo aj vidno, nejakú 
robotu 
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 c/ Pani Hadbavná  
- Zostali nám finančné prostriedky z výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré vyberáme 

po 4 €/mesiac. Takto máme našporených 2200 €. V areáli MŠ máme nevyhovujúce 
preliezky ešte kovové, ktoré musíme odstrániť a nahradiť drevenými. Od 27.6.2011 do 
15.7.2011 vyšla výzva na zakúpenie drevených preliezok v akciových cenách. Chýba 
nám ešte 1.600 €, aby sme si mohli túto preliezku zakúpiť. 

- Ak je možné uvoľniť z rozpočtu obce. V rozpočte sú na detské ihrisko vyčlenené 
finančné prostriedky, nemohli by sme ich použiť na zakúpenie preliezok?  

- Momentálne nemáme finančné prostriedky za tento mesiac sme dostali len cca 14.000 
€  podielové dane,k z toho len na OK nám treba zaslať 12.289 €. 

 
d/ Pán Nociar: 
- Pani Hrochová je v stave, že by potrebovala opatrovateľku, je stará dievka, nemá 

nikoho, chová mačky. 
Pán starosta: pôjdeme sa tam pozrieť 
Pani Hadbavná: aj pani Korimová z Cinobane č. 2, by potrebovala pomoc pri 
predpisovaní liekov a donesení. Je sama s Jankom, pani Magda Spodniaková jej chodí pre 
lieky. 
 
e/ Pán Garaj 
- Kto príde na miesto Ingridky? 
Pán starosta: p. Ing. Fungáč – robil na životnom prostredí, ale ešte nebol oslovený 

 
f/ Pani Cerovská 
- Chceli by sme uskutočniť akciu v priebehu septembra vláčik, ako bola v minulom 

roku.  Oslovil nás pán Repko. Vláčik by bol s drevenými lavicami, 800 € by stála táto 
akcia 

- Pani Hadbavná: miestny jarmok by sa mohol organizovať, ponúkali by sa na predaj 
vlastné výrobky 

 
Uvedené informácie a dotazy zobrali poslanci na vedomie 
 
15. Návrh na uznesenie 
   

Predsedkyňa návrhovej komisie pani Hadbavná Zuzana prečítala návrh na uznesenie č. 
7/2011 z 29.06.2011. Pripomienky k návrhu neboli. 

 
 p. starosta dal hlasovať 

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

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Kiapeš Dušan               ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Korim Pavol                 ............................................ 
 
 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ     
 
         Melicher Jozef 
           starosta obce 


