
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2011 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:          9 
Prítomní poslanci:       9 
Neprítomní poslanci:   0 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
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 sa prekladá z 30. 
novembra na 23. novembra 2011 a v decembri z 21.12.2011 na 14.12.2011. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Ivan Zoka 
            p. Dušan Kiapeš  
 
 Za:        9                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Pupalová Anna. 
 
 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. Káka Milan  
 Člen       :  p. Belko Dušan 
 Člen       :  p. Hadbavná Zuzana 
 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude 
pracovať v navrhnutom zložení. 
 
4. Schválenie programu OZ: 
 
Pán starosta z dôvodu, že p. hlavná kontrolórka nemala žiadnu zápisnicu z kontroly zmenil 
programu, kde bod 6 so znením Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej 
kontrolórky obce  sa vypúšťa a bude sa pokračovať v číslovaní bodov programu,  prečítal 
návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo po úprave: 
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1.   Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Schválenie programu zasadnutia OZ 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 11/2011 zo zasadnutia OZ zo dňa 28.9.2011 
6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ  
7. Rôzne-informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 
8. Diskusia 
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za pozmenený 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 11/2011 zo dňa 28.9.2011 
 
Uznesenie č.11/2011 v bode IV. ukladá: 
 
1. Pripraviť podklady k odpredaju pivníc v Katarínskej Hute, pre komisie Stavebnú 
a životného prostredia a Finančnú a správy majetku 
                                                                                                                                - v plnení 
 
2. Pripraviť do rozpočtu na rok 2012 požiadavku na zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov 
na separovaný odpad pre celú obec 
                                               - splnený                                                                                              

   
3. pripraviť VZN o určovaní cien za prenájom bytových a nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce 

                       - v plnení                                                                                              
 
6.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých  komisií pri OZ  
       
Finančná komisia a správy majetku: 
 
Pán starosta požiadal pána Michala Garaja predsedu  fin. komisie, aby prečítal program, ktorý 
mala v náplni fin. komisia, správy majetku. 
 
a). Žiadosť o oslobodenie od daní – nájomného p. Obročník 
 
P. Obročník dal žiadosť na odpustenie od platenia nájomného za pivnicu ktorá je v zlom stave 
a je nutná jej oprava. FK doporučuje vyhovieť žiadosti p. Obročníka a oslobodiť ho od 
platenia nájomného po dobu piatich rokov, pod podmienkou, že danú pivnicu opraví. 
Ďalej FK doporučuje zistiť u majiteľov ostatných pivníc, či majú záujem o ich kúpu. Ak tento 
záujem majitelia pivníc prejavia, FK doporučuje predať pivnice za sumu 10-ročného 
nájomného, za predpokladu, že si noví majitelia zaplatia poplatky pre kataster, geometrický 
plán a pod. Je nutné však upozorniť, že pivnice vôbec nezaťažujú obecný rozpočet, nakoľko 
ich obec vôbec neudržuje. Z pivníc má iba príjem vo forme nájomného. 
 
Pán starosta dal priestor p. Kiapešovi D. predsedovi komisie stavebnej a životného prostredia, 
aby tiež prečítal doporučenie  komisie, pretože uvedená žiadosť bola prerokovaná aj v ich 
komisii. 
Stavebná komisia navrhuje vyzvať užívateľov pivníc v KH a v Stupníku k uzavretiu 
nájomných zmlúv s účinnosťou od 1.1.2012. Doba prenájmu by bola  5 rokov. 
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Pán starosta dal hlasovať za návrh zo stavebnej komisie: 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
Do bodu ukladá sa dalo vypracovať nájomné zmluvy s užívateľmi pivníc v Kat. Hute. 
Termín do 31.12.2011, zodpovedná p. Majerová Mária. 
 
Žiadosť p. Obročníka o odpustenie nájomného za pivnicu sa neschválila 
 
b). Žiadosť p. Kováča a manželky Aleny KH 8 o odpredaj pozemkov 
 
Pán Kováč žiadal s manželkou Alenou o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Cinobaňa, v časti obce Katarínska Huta. Jedná sa o priľahlý pozemok pri ich rodinnom dome 
KH č. 8. Ďalej žiadal o odpredaj prístupovej cesty k ich rodinnému domu. 
Pán Zoka:  je to sklársky pozemok? 
Pani Pupalová: je to obecný pozemok 
 
Stavebná komisia doporučuje predať priľahlý pozemok k rodinnému domu Katarínska Huta č. 
8 a nedoporučuje schváliť odpredaj prístupovej cesty k záhradkám. 
Pán Zoka: pán Fábri a pán Belov sa nevedia dostať do svojich záhradiek, pretože tam má p. 
Kováč staré vraky nastavané, traktor. Pána Kováča upozorniť aby uvoľnil cestu, aby mohli 
záhradkári prejsť ku svojim priľahlým záhradkám. 
 
Pán starosta: dal hlasovať za návrh stavebnej komisie a životného prostredia 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
Podľa nového zákona si musí dať vypracovať znalecký posudok na vlastné náklady kupujúci. 
 
 
c). Žiadosti do rozpočtu obce – ZŠ s MŠ Cinobaňa 
 
-  finančný príspevok na kompenzačné prostriedky pre individuálne začlenených žiakov 
vo výške 500 € - finančná komisia žiada o doplnenie počtu prvákov v tomto roku a zoznam 
nakúpených vecí v minulom roku 
 
- finančný príspevok na 50 % z poistného v poisťovni Generali-poistenie majetku zmluva 
číslo 1103067730 v celkovej výške 588,53 €. Táto poistka končí 12.4.2012, s tým že sa vždy 
predlžuje keď sa nedá výpoveď na ďalší kalendárny rok. Je to vraj poistenie 3 osôb vstupu do 
areálu školy.  
- FK žiada doplniť poistné podmienky k poistke a vysvetlenie načo sa poistka vzťahuje 
- do bodu ukladá vyzvať riaditeľa ZŠ s MŠ Cinobaňa o predloženie návrhov na uzatvorenie 
poistnej zmluvy k poisteniu majetku – požiadať o predloženie platnej zmluvy 
Termín: do 11.11.2011, zodpovedná - Spodniaková 
 
- o dotáciu pre súbor Cinobanček 
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 100 €. 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
- o dotáciu na akciu „Zimné radovánky 2012“ žiadajú o 600 €, z uvedených financií 
plánujú deťom zabezpečiť vianočné predstavenie bábkového divadla 
- FK nedoporučuje schváliť uvedenú dotáciu 
 
- o dotáciu na akciu „MDD 2012“žiadajú o 600 €, ktoré chcú použiť na divadelné 
predstavenie, ceny do súťaže 
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- FK nedoporučuje schváliť uvedenú dotáciu  
- p. Zoka: nechajme tieto žiadosti do  budúceho zastupiteľstva 
Uvedené žiadosti zobrali poslanci OZ na vedomie a budú sa s nimi zaoberať v budúcom 
zasadnutí OZ. 
 
d) Žiadosť do rozpočtu obce – CŠK  Cinobaňa 
 

- žiadosť CŠK fubalový oddiel – žiada dotáciu vo výške 14.892 € na svoju činnosť 
- FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 9.300 € 
- Pán starosta: ja dávam návrh zaokrúhliť na 10.000 € 
- Pán Kiapeš: dajme im ako navrhla fin. komisia 
- Pán Korim: teraz sa rodičia nezaujímajú o deti, niekedy bolo ľahšie, boli tu 

prosperujúce závody ktoré tiež dotovali CŠK, aj rodičia sa viac zaujímali o deti. 
- Pán Káka: budeme v II. polroku musieť zrušiť jedno mužstvo 
- Pán Korim: stačilo Vám v tomto roku koľko ste mali finančných prostriedkov 

schválených? 
- Pán Káka: zostalo nám ešte 700 € a máme ešte 2 zápasy 
 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 

 Za:   7                                   Zdržal sa:   2 /p. Káka, p. Zoka/              Proti:    0 
 
- žiadosť CŠK volejbalový oddiel – žiada dotáciu vo výške 410 € na svoju činnosť 
- FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 200 € 
- Pán Korim: pán Belov berie z inokadiaľ ľudí do mužstva, súhlasím s 200 € 

s podmienkou že 2/3-iny sa budú zúčastňovať hráči z našej obce 
- Pán Zoka: chodia hrávať aj na kúpalisko v PT 
 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 

 Za:   5                 Zdržal sa:   4 /p. Káka, p. Zoka, p. Hadbavná, p. Korim/       Proti:    0 
 
e) Žiadosť do rozpočtu obce – MS SČK Cinobaňa a KH 
- žiadajú o dotáciu vo výške 166 €  
Pán starosta: táto organizácia je obci  nápomocná a dal hlasovať za návrh FK 
 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
f) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ZO Zväzu zdravotne postihnutých 
- žiadajú o dotáciu vo výške 170 € 
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 166 € 
 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 Za:   9                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
g)  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ZO Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov 
- žiadajú o dotáciu vo výške 170 € 
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 166 € 
 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 Za:   4          Zdržal sa: ⨈㝪/p. Belko/        Proti:  4/p.Kiapeš,p.Zoka,p.Káka,p.Antal/ 
Pán starosta vyzval pani hl. kontrolórku, ktorá má poradný hlas, aby rozhodla o poskytnutí 
dotácie. Pani hl. kontrolórka svoj hlas dala za schválenie dotácie vo výške 166 €. 
 
Ďalej poslanci OZ poznamenali, aby všetky organizácie doložili menoslov členov, ktorí sú 
v organizácii, plán činností na rok 2012 a aktivity, ktoré mali v r. 2011. 
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h) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Občianske združenie Cinobančan 
- žiadajú o dotáciu vo výške 500 € 
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 166 € 
Pán Zoka: prečo tak málo, keď ste iba noví a viditeľne najviac robíte? 
 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 Za:   8                         Zdržal sa:   1 /p. Belko/                           Proti:    0 
 
ch) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – KVOZ  ROMA 
- žiadajú o dotáciu vo výške 300 € 
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 166 € 
Pán Zoka: majú voči obci vyrovnané podlžnosti? 
Pán Korim: dávam návrh dať im 0 
Pán starosta dal hlasovať za návrh FK: 
 Za:   1 /p. Garaj/                Zdržal sa:   0                                      Proti:    8 
 
Z dôvodu, že nemajú splnené podmienky v zmysle VZN o poskytnutí dotácií  nebola im 
schválená žiadosť. 
 
i) Žiadosť o finančný príspevok - KERMAT 
- žiadajú o príspevok na vydanie knihy „Zrod slovenského skla – Sklárne Banskobystrického 
samosprávneho kraja“ . Kniha opisuje históriu mnohých sklární, ktoré pracovali v spomenutej 
oblasti od 17.storočia až po dnešok. Po vydaní poskytnú obci aj nejaké výtlačky knihy.  
FK doporučuje schváliť dotáciu vo výške 100 € 
Pán Antal: prečo nepožiadajú Ministerstvo kultúry, aby im poskytla fin. prostriedky 

- najskôr treba preveriť či táto organizácia funguje, nie že poskytneme finančné 
prostriedky a knihy nebudú vydané. 

- Pán starosta nech preverí koľko peňazí dal pán starosta z Kalinova a budeme sa 
zaoberať touto žiadosťou na budúcom OZ 

 
Uvedenú žiadosť teda poslanci OZ zobrali na vedomie 
 
j) Žiadosť do rozpočtu Kultúrna komisia a kultúrny pracovník 
 

- dali návrh do rozpočtu ohľadne potrieb, podujatí a opráv KD Cinobaňa. FK položky 
zahrnie do rozpočtu okrem nákupu knižnično-informačného systému KIS MaSK 
a ročného poplatku za jeho používanie, ktoré nie je až také potrebné už v budúcom 
kal. roku. 

- P. Silvia Očovanová vysvetlila že v knižnici by bol potrebný internet pre občanov. 
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie 

 
 k) VZN o cenách za prenájom nebytových priestorov a o výške úhrad za dočasné 
užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Cinobaňa 
 
- je stále v plnení, návrh VZN bol vypracovaný, FK sa bude na ďalších zasadnutiach s ním 
zaoberať 
 
Komisia stavebná a životného prostredia: 
 
Pán starosta požiadal pána Dušana Kiapeša predsedu   komisie, aby prečítal program, okrem 
tých bodov, ktoré už boli riešené v rámci fin. komisie: 

Pán Kiapeš prečítal rozpočet, ktorý vytvorila komisia v rámci investičných akcií, ktoré 
sa budú realizovať v r. 2012,2013,2014. Uvedená tabuľka je prílohou tejto zápisnice. 
 
Pán starosta informoval  poslancov OZ o majetku obce, chátrajúcich budovách 
KD,DS,ČOV,ZS,OcÚ. Okolité obce majú vypracované projekty na havarijné stavy budov. 

Informácia o certifikáte, ktorý vypracovala p. Križová 
 -     uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie 
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Komisia pre Občianske záležitosti: 
 
Pán starosta požiadal pani Hadbavnú Zuzanu predsedkyňu   komisie, aby prečítala program, 
ktorým sa zaoberala ich komisia. 

- komisia navrhla do rozpočtu obce na roky 2012 a 2014 zakúpenie koberca do sobášnej 
miestnosti, do domu smútku zakúpiť vysávač, v ďalších rokoch zakúpenie stoličiek do 
sobášnej miestnosti. 

- do rozpočtu zahrnúť odmeny ZPOZ – obrady a ošatné správcovi cintorína /oblek/ na 4 
roky vo výške 150 €, darčeky na uvítanie do života, pohľadnice jubilantom, ocenenie 
žiakov a učiteľov 

- ozvučenie DS a cintorína v rámci cintorínskeho poriadku 
-     zápisnica je súčasťou tejto zápisnice z OZ 
-     uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie 
 

Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
Pán starosta požiadal pána Zoku Ivana predsedu   komisie, aby prečítal program, ktorým sa 
zaoberala ich komisia. 
Pán Zoka informoval, že komisia nezasadala, a podotkol aby dávali na čas žiadosti. 
 
Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, príspevky 

- pripomenul poďakovanie p. farárke Genčanskej, ktorá odchádza do dôchodku, ktoré 
by malo byť aj v Cin. občasníku. Článok o archeologickom nálezisku sa tiež 
pripravuje do Vianočného vydania.  

 
Pán starosta: v rubrike narodili sa bol chybný záznam, pozor na tieto veci. V nasledujúcom 
čísle uviesť nápravu. 

- upozorniť kronikárku či vie dokedy má doložiť podklady  
 
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 

7.  Rôzne – informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 
 

Pán starosta dal priestor pani Mátejovej – našej občianke 
 
a) Pani Mátejová – potraviny 
- pán starosta aj vy ste bol poslanec za bývalej pani starostky. Mali sme peniaze od občana vo 
výške 60.000,– Sk, ktorý by bol býval v uvedenej stavbe. 
Chceli sme si odkúpiť pozemok ešte za p. Weissa, ktorý bol vtedy starosta obce. Dali sme si 
vypracovať geometrický plán ktorý nás stál 3.700 Sk. Obecné zastupiteľstvo  nedovolilo 
predať pozemok. Na zastupiteľstve sme už mali odsúhlasené odkúpenie potravín za 997 € a že 
stavbu odstránime. 
 
Pán Belko: neodkúpime a stavbu si máte odpratať to sme schválili. 

- účel stavby by ste museli zmeniť, nemôžete tam hocikoho nasťahovať 
pani Mátejová odišla. 

 
Pani Hadbavná – ak to bude v Uznesení čo budeme robiť 

- muselo tam byť odmietnutie zo strany p. Mátejovej čo sa týka tej ceny. 
 
 
Do bodu ukladá: vydokladovať všetky žiadosti a odpovede k odkúpeniu stavby „Potraviny p. 
Mátejová“. 
Termín: do 11.11.2011   Zodpovedná: p. Lacková 
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b) Návrh dodatku na úpravu príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 

- týka sa hlavne príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý by sa mal 
dodatkom č. 2  k VZN 19/2009 upraviť  zo 4 € na 7 € a príspevku na činnosť 
školského klubu detí z 2 € na 3,50 €. 
 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 
 
  c) Návrh VZN o povodňovom pláne záchranných prác obce Cinobaňa 
 

- pán starosta informoval poslancov že musí byť vypracované a schválené VZN 
o povodňovom pláne záchranných prác obce Cinobaňa – uvedené usmernenie prišlo 
z krízového štábu a CO 

- uvedené VZN sa pripravuje 
 

- informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie 
 
d) informácie o aktivačnej činnosti 
 
- pán starosta podá informácie na budúcom OZ 
- teraz aktivační pracovníci končia s kosením a čistením cintorínov potom budú čistiť potok 
 
e) Projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ 
 

- pán starosta informoval poslancov že ukončenie prác bude za schodami a okolo 
pomníka do konca roka neurobia, až keď sa predĺži projekt, nie sú vstupy pri 
rodinných domoch pri p. Imreovi, Kiapešovej... 

- Pán Kiapeš – kto bude riešiť ten odklad projektu 
 

- uvedené informácie o pokračovaní stavebných prác projektu zobrali poslanci OZ na 
vedomie 

 
f) výzdoba obce Vianočnými ozdobami – príprava jarmoku, zabíjačka 
 

- pán starosta podal návrh z príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov – boli 
odsúhlasené fin. prostriedky a mohli by sme zakúpiť nejakú vianočnú výzdobu v obci. 

- sl. Cerovská informovala poslancov o pripravovanom jarmoku, vianočnej zabíjačke, 
zdobenie stromčeka v rámci zavedenia nejakej vianočnej tradície 

- Pán starosta navrhol, aby bol predajný poplatok pre našich občanov odpustený. 
- Kde sa ten jarmok uskutoční keď do Vianoc nebude námestie hotové? 
- Mohlo by to byť na tej urobenej ulici. 
- Ktorý stromček sa ozdobí? Pri garáži pri OcÚ je jeden taký menší tak ten by sa mohol, 

a v areáli MŠ je červený smrek nach sa vyzdobí ten. 
 

- informácie zobrali poslanci OZ na vedomie 
 

g) źiadosť o poskytnutie programu – obnova dediny, propagácia archeologického           
    náleziska v Cinobani   
 
- žiadosť podávala p. Očovanová. V rámci obnovy dediny sme žiadali aby sa mohli pri 
archeologickom nálezisku vybudovať lavičky na sedenie, tabuľa, ktorá bude informovať 
o vykopávkach a nálezoch v žiarovom hrobe  a maketa žiarového hrobu.  
- žiadali sme o financovanie projektu do výšky 1500 € 
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h) Projekt oddychová zóny obce Cinobaňa 
 
- pán starosta pozval všetkých v sobotu na slávnostné ukončenie projektu “Oddychová zóna 
obce Cinobaňa“, položili sa zatrávňovače,  na umelom ihrisku sa bude hrať futbal, zúčastnia 
sa 4 mužstvá. 

   
8. Diskusia 
 
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:  
Do diskusie sa prihlásili: 
 
a ) Pán Zoka : 
 

- mali sa riešiť neohlásené stavby v obci, riešilo sa niečo? napr. pri VKC Starom 
Mlyne?  

- Do bodu ukladá sa dalo podať informáciu o kontrole nových drobných stavbách na 
území obce 
Termín do 23.11.2011, zodpovedná p. Lacková I. 
 

- Ďalej sa mali riešiť odtokové rúry, ktoré idú na ulicu – sú zvedené v IBV ale aj v celej 
obci 

- stavebná komisia má doriešiť uvedené odtokové rúry. 
 

- Riešili sa nejako odstavené motorové vozidlá na chodníkoch a obecných 
komunikáciách? 
Pán starosta: oslovil som pána Španielku, ktorý povedal že si bude parkovať vo dvore 

auto a pán Červenák s kamiónom keď si odstaví kamión na parkovisku v Maši pri 

závode, tak že  mu tam ukradnú naftu a ešte iné škody mu môžu spôsobiť, kto mu to 

potom nahradí.. 
 
b ) Pán Belko : 
 

- ako je to s parkovaním predajcov, platia tí chlebári? Spodniaková: áno p. Kučerová už 
mala zaslaný PV  

-  nevyhlasovať celé oznamy čo všetko predávajú do MR. 
 
c ) Pán Antal : 
 

- na sídlisku nejde rozhlas 
- Pán starosta: má na starosti rozhlas p. Machava 

 
 
d)  Pán starosta: informoval poslancov OZ o účasti na sneme ZMOSU, ktoré bolo 
v Petržalke, bolo tam ostré vystupovanie, hovorilo sa o mixe daní, aký dopad to bude mať na 
obce, o šetrení samospráv 
 
- vyzval ešte poslancov či majú ešte niečo do diskusie 
 
9. Návrh na uznesenie 
   

Predseda návrhovej komisie pán Káka Milan prečítal návrh na uznesenie č. 12/2011 
z 26.10.2011. Pripomienky k návrhu neboli. 

 
-  p. starosta dal hlasovať 

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

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Zoka Ivan                    ............................................ 
 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


