
Z Á P I S N I C A 

z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  
dňa 14. septembra  2011 v zasadačke OcÚ  v Cinobani. 

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

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   8  podľa prezenčnej listiny 

poslanec Ivan Zoka  ospravedlnený 

STAROSTA OBCE  

HLAVNÝ KONTROLÓR  :  neprítomný 

PRACOVNÍCI OBCE 

 

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

 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a schválenie návrhovej 
komisie 

 

Za overovateľov zápisnice boli určéní  poslanci: 

   p. Michal Garaj 

   p. Dušan Kiapeš   

 

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 

poslanec Ivan Zoka je ospravedlnený – pracovná cesta. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Voľba návrhovej   komisie: 

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

     Do návrhovej   komisie navrhujem poslancov: 

 

                 predseda :  p. Pavol Korim 

                 členovia:    p. Zuzana Hadbavná      

   p. Milan Káka 

                                   

     doplňujúce návrhy neboli                



 

  Hlasovanie:    

za     8  ,     zdržal sa  0 ,     proti 0   

Zhodnotenie:  návrhová  komisia bude pracovať v zložení:  

                 predseda :  p. Pavol Korim 

                 členovia:    p. Zuzana Hadbavná      

   p. Milan Káka 

 

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

1. Otvorenie zasadnutia OZ 
      2.   Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 

3. Schválenie  návrhovej   komisie, 
4. Schválenie programu  zasadnutia OZ 
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – projekt Zabezpečenie separovaného 

zberu odpadov v obci Cinobaňa  
6. Diskusia. 
7. Schválenie uznesenia. 
8. Záver. 

 

 Pripomienky k programu: - neboli 

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

kto je    

                 za :    8         proti:    0        zdržal:   0 

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

 
 

5/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – projekt Zabezpečenie separovaného 
zberu odpadov v obci Cinobaňa  

 
 

Starosta obce Jozef Melicher oboznámil poslancov s predkladanou Žiadosťou o nenávratný finančný 
príspevok na zabezpečenie separovaného zberu odpadov v našej obci. 
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 242 490,81 €. Uvedený projekt by mal byť 
zrealizovaný počas 19 mesiacov od schválenia projektu. 
Obec v súčasnej dobe zabezpečuje zber odpadov dodávateľsky. 
Od roku 2010 má obec povinnosť seprovať plasty,sklo a papier a kovy. 
Obec v súčasnej dobe separuje len v obmedzenom množstve nakoľko nemá k dispozícii dostatočné 
strojové vybavenie a dostatočný počet nádob na separovný odpad. 
Predmetom projektu je obstaranie 1100 l nádob na separovaný odpad a techniky na zber 
a manipuláciu s takto vyzbieraným odpadom. Obec plánuje obstarať 37 štvorkombinácii pre zber / 
plastov, papier, skla a tetrapackov/ t.j. 148 nádob farebne rozlíšených. 
Nádoby budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné pre všetkých obyvateľov obce. Uvedený systém 
bude vhodný z hľadiska ušetrenia finančných prostriedkov na obstaranie nádob aj z hľadiska 
efektívnosti zberu odpadov v obci. 



Všetky kontajnery na separovaný odpad budú vyrobené z plastu, nakoľko ide o variantu ktorá je 
lacnejšia, manipulácia je ľahšia a materiál je odolný voči korózii. Materiál – plast bol vybraný na 
základe odporúčania viacerých výrobcov. 
V obci bude vytvorené jedno stanovište – oplotený zberný dvor, na ktorom budú umiestnené 
veľkoobjemové kontajnery 10 m

3
 s uzatvárateľným vekom. Do uvedených veľkobjemových 

kontajnerov sa bude vyseparovaný odpad dočasne uskladňovať a odtiaľ po naplnení jednotlivých 
nádob odvážať na výkup. 
Predmetom projektu je obstaranie 6 veľkoobjemových  kontajnerov. 4 budú služiť na uskladnenie 
a odvoz vyseparovaných komodít od občanov a 2 budú umiestnené pri cintorínoch na biologicky 
rozložiteľný odpad. 
Predpokladaný termín povinného separovania biologicky rozložiteľných odpadov je plánový na rok 
2013 avšak obec má niekoľko cintorínov, z ktorých vzniká veľké množstvo bilogického odpadu hlavne 
trávnatý odpad. 
Obce sú povinné separovať aj kovy. Z uvedeného dôvodu budú veľkoobjemové kontajnery používané 
1 – 2 krát ročne na vyzbieranie uvedeného kovového odpadu. 
Projektom sa obstará technika na zvoz odpadov. Konkrétne traktor s príslušenstvom na zvážanie 
a manipuláciu s odpadom. Traktor bude slúžiť na zvoz vyseparovaných odpadov na zberný dvor a aj 
na odvoz veľkoobjemových kontajnerov a nakumulovaným vyseparovaným odpadom na výkup. 
Súčasťou traktora bude čelný nakladač, ktorý bude zabezpečovať vysýpanie nádob. Traktorový náves 
bude slúžiť ako vlečka na odpady, z ktorej sa následne odpad vysype do veľkoobjemových 
kontajnerov. Traktorový náves s nosičom kontajnerov, bude slúžiť na zvoz veľkoobjemových 10 m
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kontajnerov. 
Zber odpadov sa bude uskkutočňovať podľa potreby. Z hľadiska technického bude možné zbierať 
vždy len 1 druh vyseparovanej komodity, t.r. v jeden deň sa bude zbierať napr. plast, druhý papier, 
potom sklo – nakoľko uvedené komodity je potrebné naložiť na vlečku traktora vždy po jednotlivých 
komoditách, nikdy nie súčasne. 
Informovanosť o projekte bude zabezpečená pomocou veľkoplošnej reklamnej tabule, na stránke 
obce a v regionálnych novinách a prostredníctvom letákov. 
Na záver – obec by po schválení tohto projektu zakúpila 148 domových kontajnerov,  6 
veľkoobjemových kontajnerov a 1 vozidlo -  traktor s príslušenstvom.  
 

 
 
Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu o predloženie uvedenej žiadosti 
o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 za účelom realizácie projektu. 
 

                 za :    8         proti:    0        zdržal:   0 

 
Starosta obce Cinobaňa skonštatoval, že poslanci schválili  
 
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3  za účelom  realizácie  
projektu 
 „Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Cinobaňa“ 
 vo výške celkových výdavkov na projekt v hodnote 242 490,36 €, vo výške celkových    
 oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 242 490,36€, 
 
Starosta obce Cinobaňa skonštatoval, že poslanci schválili  

 
 - spolufinancovanie projektu vo 5% výške celkových oprávnených výdavkov na  

              projekt t.j. vo výške 12 124,52 €, 
 

Starosta obce Cinobaňa skonštatoval, že poslanci schválili  
 

-  financovanie projektu z vlastných zdrojov. 
 



 
7. Schválenie uznesenia. 
  
 

Starosta obce vyzval predsedu  návrhovej komisie p. Pavla Korima, 
aby prečítal návrh uznesenia č. 10/2011  
 

Hlasovanie:   kto je za      8 ,     zdržal sa 0  ,     proti   0 
 

 

Starosta obce Jozef Melicher skonštatoval, že uznesenie č. 10/2011 z dnešného 

mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo schválené. 
 

 
 

8. Záver. 
 

 
Na záver starosta poďakoval prítomným a zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
ukončil. 

 
 

V Cinobani, 14.septembra  2011 

 

 

 

 
 
            
        Jozef Melicher 
                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Michal Garaj     ........................................... 
 
     Dušan Kiapeš   .......................................... 
 

 
 
 
 
Zapísala: Anna Pupalová 


