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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  dňa 23. 
novembra  2011 v zasadačke KD  v Cinobani. 

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

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   8  podľa prezenčnej listiny 

poslankyňa Zuzana Hadbavná sa ospravedlnila. 

STAROSTA OBCE  

HLAVNÝ KONTROLÓR  :  prítomný 

PRACOVNÍCI OBCE 

 

 

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. Dušan Belko        

 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená 
 

Anna Pupalová, prac.OcÚ 

/Zhodnotenie   účasti  poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice: /   

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

poslankyňa Zuzana Hadbavná sa ospravedlnila. 

 Za zapisovateľku Uznesenia č. 13/2011  OZ bola určená  Mária Balkovská, prac. OcÚ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Voľba návrhovej   komisie: 

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

     Do návrhovej   komisie navrhujem poslancov: 

 

predseda :     p. Ján Antal 

členovia: p. Dušan Kiapeš 

                  p. Ivan Zoka    
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     doplňujúce návrhy neboli                

 

  Hlasovanie:    

za     8  ,     zdržal sa  0 ,     proti 0   

Zhodnotenie:  návrhová  komisia bude pracovať v zložení:  

predseda :     p. Ján Antal 

členovia: p. Dušan Kiapeš 

                  p. Ivan Zoka    

 

 

Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť týmto programom 
 

3/ Program zasadnutia OZ: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ, voľba návrhovej 

komisie 
3. Schválenie programu  zasadnutia OZ 
4. Kontrola plnenia uznesenia z  č.  12/2011 zo dňa 26.10.2011 
5. Zápis – správa hlavnej kontrolórky obce 
6. Informácie zo zasadnutí komisií  
7. Schválenie VZN, dodatkov a príloh k VZN 
8. Rôzne –   žiadosti,  zmluvy, ponuky, podnety, pripomienky, 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. 12/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 12/2011 zo dňa 26.októbra 2011  v bode   
 
V.   u k l a d á 
 

1. Vypracovať nájomné zmluvy s užívateľmi pivníc v Kat. Hute 

          

         Termín:     do 31.12.2011                            Zodp.: p. Majerová Mária 

 úloha je v plnení 
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- p. Majerová zhodnotila plnenie tejto úlohy. V súčasnej dobe zisťujú nájomníkov pivníc  

v Katarínskej Hute. 

 

2. 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                          Zodp.: p. Spodniaková Erika 

  úloha je splnená 

- o splnení úlohy bude informovať predseda finančnej komisie. 

 

3. Vydokladovať všetky žiadosti a odpovede k odkúpeniu stavby „Potraviny p. Mátejová“.  

        

           Termín:     do 11.11.2011                          Zodp.: p. Lacková Ingrida 

 úloha je splnená 

- p. starosta požiadal p. JUDr. Gombalu – o stanovisko k predloženým dokladom 

k ponúkanej   stavbe – Potraviny p. Mátejová 

- stanovisko je pripojené k zápisu. 

JUDr. Gombala – Z uznesenia OZ v Cinobani zo dňa 25.10.2010 vyplynulo, že obec zobrala 

na vedomie ponuku na odpredaj budovy  bývalých potravín za cenu 995,82 €, ale predmet kúpy 

nebol schválený v súlade s § 9 ods. 2 písm.a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Znamená to, že pokiaľ nedošlo k definitívnemu schváleniu prevodu, t.j. 

k schváleniu odkúpenia konkrétnej budovy do majetku obce a uznesením OZ bola zobratá len 

na vedomie navrhovaná cena s tým, že so žiadosťou o odpredaj sa bude OZ ešte zaoberať, toto 

uznesenie nezaväzuje obec k uzavretiu kúpnej zmluvy. Je na Obecnom zastupiteľstve, aby 

rozhodlo o tom, či uvedená nehnuteľnosť je pre obec potrebná a účelná. 

 

4. Podať informáciu o kontrole nových drobných stavbách na území obce. 

 

                  Termín:     do 23.11.2011                          Zodp.: p. Lacková Ingrida 

       úloha je splnená 

 

Zoznam pripravila p. Ingrida Lacková , na zastupiteľstve ho prečítala  Ing. Milka Cerovská. 

Zoznam je pripojený k zápisnici. 

 

        5.  Podať informáciu o riešení podnetov poslancov zo zasadnutia OZ 

 

        Termín:     do 23.11.2011                          Zodp.: pracovníci obce 

 

       úloha je splná 

 

p. starosta zhodnotil pripomienky poslancov z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

- vypúšťanie dažďovej vody na ulice – v súčasnej dobe pri stave kanalizácie, keď nie je 

vybudovaná dvojitá kanalizácia je problém niekoho sankcionovať za vypúšťanie 

dažďovej vody na chodníky, alebo do zelených pásov. 

- je potrebné doriešiť výsadbu drevín a okrasných rastlín v zelených pásoch a na  

verejnom priestranstve v Štatúte obce.  

- doporučenie pre poslancov OZ prehodnotiť a prepracovať Štatút obce. 

- doporučenie – pripraviť reláciu do MR o povinnosti občanov opíliť dreviny v zelených 

pásoch, ktoré zasahujú do chodníka  pred domami v ich vlastníctve. Uvedené 

upozornenie zverejniť aj v občasníku. 

 

- parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch – priebežne upozorňujeme občanov, 

ktorí parkujú na chodníkoch. 
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- evidencia  podnikateľov podnikajúcich na území obce – na obecnom úrade v súčasnej 

dobe nie je vypracovaná.  

 

- Úloha – zistiť podnikateľov podnikajúcich na území obce Cinobaňa  

 
 
 

5. Zápis – správa hlavnej kontrolórky obce 
 

Protokol – správa o výsledku kontroly inventarizácie pokladne, cenín – známky, kolky, 
stravné lístky a ich čerpanie ku dňu 28.9.2011. 

- správa bola poslancom doručená. 
- Keďže pripomienky zo strany poslancov neboli p. starosta podal 

  návrh   do uznesenia 13/2011 uviesť  
 
OZ berie na vedomie Protokol a správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky 
obce 

 

 

6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 
 
Predsedovia  jednotlivých komisií predniesli správy zo zasadnutí svojich komisií 
 
Predseda komisie finančnej a správy majetku p. Michal Garaj 
 
- oboznámil poslancov OZ  s programom zasadnutia finančnej komisie. 
 
      1)  ZŠ s MŠ  Cinobaňa , Predloženie dokladov k žiadosti o príspevok na 
integrovaných žiakov – odpoveď / odpoveď zo ZŠ s MŠ Cinobaňa – kópia pripojená 
k zápisnici. 

 
      Komisii bolo predložené :  
  a)   Počet individuálne začlenených žiakov k 15.9.2010 bolo 23 žiakov a k 15.9.2011 bol 
počet 27 žiakov , to znamená navýšenie o 4 žiakov. Spresnenie využitia poskytnutých 
prostriedkov sa nezhoduje s prvou žiadosťou . 
Komisia nedoporučuje  príspevok na kompenzačné prostriedky zaradiť do rozpočtu na 
rok 2012 
p. starosta vyzval poslancov o stanovisko k návrhu komisie. 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ neschvaľuje príspevok pre ZŚ s MŠ Cinobaňa na 
kompenzačné prostriedky zaradiť do rozpočtu na rok 2012. 
 
 
b)  Poistné podmienky k poistnej zmluve platnej do 12.4.2012 
Komisia podľa predložených dokladov považuje túto poistnú zmluvu za duplicitnú. 
V prípade uzatvárania novej zmluvy je potrebné vyhodnotiť najvýhodnejšie ponuky so 
zriaďovateľom. 
Komisia nedoporučuje príspevok na poistenie zaradiť do rozpočtu na rok 2012 . 
V prípade dohody , budú prostriedky presunuté  z inej podpoložky . 
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p. starosta vyzval poslancov o stanovisko k návrhu komisie. 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ neschvaľuje príspevok pre ZŚ s MŠ Cinobaňa na 
poistenie majetku ZŚ s MŠ Cinobaňa  zaradiť do rozpočtu na rok 2012. 
 
 
Pripomíname, že OZ  neschválilo príspevok na MDD a Zimné radovánky. 
Z tohto dôvodu p. starosta vyzval poslancov o prehodnotenie stanoviska k týmto 
žiadostiam. 
 
Komisia nedoporučuje schváliť príspevok na MDD. 
 
p. starosta vyzval poslancov o stanovisko poslancov OZ. 
Poslanci OZ navrhujú schváliť príspevok na MDD pre deti zo ZŚ s MŠ Cinobaňa vo 
výške 100,00 € - príspevok zahrnúť do rozpočtu na rok 2012. 
 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje príspevok pre ZŚ s MŠ Cinobaňa na MDD 
vo výške 100,00 €   zaradiť do rozpočtu na rok 2012. 
 
 
Komisia doporučuje schváliť príspevok na Zimné radovánky vo výške 100 €.  
 
p. starosta vyzval poslancov o stanovisko poslancov OZ. 
Poslanci OZ navrhujú schváliť príspevok na Zimné radovánky pre deti zo ZŚ s MŠ 
Cinobaňa vo výške 100,00 € - príspevok zahrnúť do rozpočtu na rok 2012. 
 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje príspevok pre ZŚ s MŠ Cinobaňa na 
Zimné radovánky  vo výške 100,00 €   zaradiť do rozpočtu na rok 2012. 

 
 
2)  Slovanet  Bratislava, Žiadosť o spoluprácu a prenájom siete 

            MLOK – Levice, s.r.o. -  Ponuka služieb káblovej televízie 
 
p. starosta oznámil poslancom, spoločnosť MLOK – Levice, doručili 22.11.2011 písomné 
odstúpenie od ponuky riešenia KDS Cinobaňa. 
 
      Komisia doporučuje OZ schváliť spoločnosť SLOVANET, a.s.  na prevádzkovanie 
káblovej     televízie.  
 
      Druhá ponuka – Slovanet a.s.,  Bratislava  - poslanci sa oboznámili s predloženou 
ponukou a doporučujú starostovi obce jednať so spoločnosťou – dobu prenájmu znížiť z 12 
rokov na  10 rokov a výšku výnosu z tržieb dohodnúť z 5 % na  8 % z celého štvrťročného 
objemu tržieb. 
 
 
  3) Návrh Dodatok č.2 k VZN č.19/2009 o rozhodovaní o výške príspevku  
       a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  
       zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa 
         
 Návrh bol zaslaný všetkým  poslancom . Mení sa nasledovne : v čl.2 Materská škola 
 v bode  1) za pobyt dieťaťa prijatého do  materskej školy prispieva zákonný zástupca na  
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7 € 
z pôvodnej sumy 4 € . 
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V čl.3 Školský klub detí 
v bode 1) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 
prispieva  
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,50 € z pôvodnej 2,50 € 
 
Komisia doporučuje OZ dodatok schváliť. 

 
p. starosta vyzval poslancov o stanovisko poslancov OZ. 

Poslanci OZ navrhujú schváliť Dodatok č.2 k VZN č.19/2009 o rozhodovaní o výške 
príspevku  a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa 

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

p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.19/2009 o rozhodovaní 
o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa 

 

 
 4) Návrh Dodatok č.2 k VZN č.20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na  
     plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách , ktorých  
     zriaďovateľom je Obec Cinobaňa 
 
Návrh bol zaslaný poslancom . 
Zápis sa vykonáva v budove príslušnej ZŠ v dňoch nasledovne : vo štrvrtok 2.februára 2012 
v čase od 8,00 hod – 17.00 hod v triedach č.17,18,20 v budove Základnej školy na strane B  
 
Komisia doporučuje OZ dodatok schváliť.       

 
p. starosta vyzval poslancov o stanovisko poslancov OZ. 

Poslanci OZ navrhujú schváliť Dodatok č.2 k VZN č.20/2009 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na  plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách , 
ktorých  zriaďovateľom je Obec Cinobaňa 
 

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

p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.20/2009 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na  plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách , 
ktorých  zriaďovateľom je Obec Cinobaňa 
 
 
5) Príloha č.2 k VZN č.22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
    dieťa v materskej škole a školského zariadenia so sídlom na území obce  Cinobaňa 
 
Návrh bol zaslaný poslancom. 
Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne : 
Materská škola                             1 860  € 
Školský klub detí                             360  € 
Zariadenie školského stravovania   120  € 
 
Komisia doporučuje OZ dodatok schváliť. 
 

p. starosta vyzval poslancov o stanovisko poslancov OZ. 
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Poslanci OZ navrhujú schváliť Príloha č.2 k VZN č.22/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školského zariadenia so sídlom na 
území obce  Cinobaňa vo výške: 
   
Materská škola                              1 860 € 
Školský klub detí                             360  € 
Zariadenie školského stravovania   120  € 

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

p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Príloha č.2 k VZN č.22/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školského zariadenia so 
sídlom na území obce  Cinobaňa. 
 
 
 
 
 6) Návrh Dodatok č.2 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach 
 
Návrh bol zaslaný poslancom . 
Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 . 
Daň z pozemkov 
Orná pôda         -          z 0,27% zo základu dane na  0,30 % zo základu dane 
TTP                   -          z 0,27% zo základu dane na 0,30% zo základu dane 
Orná pôda v kat.území Turičky    - z 0,27% zo základu dane na  0,30 % zo základu dane 
TTP Turičky      -         z 0,27% zo základu dane na  0,30 % zo základu dane 
Lesné pozemky ,rybníky  -  z 0,27% zo základu dane na  0,60 % zo základu dane 
Záhrady             -         z 0,53% zo základu dane na  0,55 % zo základu dane 
Zastavané plochy -      z 0,53% zo základu dane na  0,55 % zo základu dane 
Stavebné pozemky -    z 0,27% zo základu dane na  0,30 % zo základu dane 
Ostatné plochy       -    z 0,27% zo základu dane na  0,55 % zo základu dane 
 
Daň z bytov  
Byty a nebytové priestory - z 0,066 €/m2    na   0,100 €/m2 
Komisia  odporúča  do VZN zahrnúť aj prepočtovú  tabuľku, kde budú uvedené konkrétne 
sumy na  m2. 
Komisia doporučuje  OZ  dodatok schváliť. 
 
p. starosta vyzval poslancov o vyjadrenie k navrhovaným zmenám vo VZN o miestnych 
daniach. 
Poslanci po krátkej diskusii skonštatovali, že zvýšenie dane z nehnuteľnosti pre lesné 
pozemky je vysoké. P. Dušan Kiapeš skonštatoval, že pri takto vysokých daniach, budú 
urbárske spoločnosti nútené zvýšenou ťažbou dreva zarobiť na DzN. 
 Hlasovanie poslancov za návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2009 o miestnych daniach: 
 

  Hlasovanie:   za:  5, proti: 0,  zdržal sa: 3 
Zdržali sa poslanci:  Ján Antal, Dušan Kiapeš, Ivan Zoka. 
 
p. starosta skonštatoval, že Dodatok č.2 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach 
nebol schválený – na VZN je potrebná 3/5 väčšina poslancov. 
Poslanci OZ doporučujú pripraviť porovnanie výšky dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky 
a rybníky v okolitých obciach.  
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7) Návrh Dodatok č.2 k VZN č.3/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady  
     a drobné stavebné odpady na území obce Cinobaňa 
 
Návrh bol zaslaný poslancom. 
Sadzba poplatku 0,03288 € na osobu a kalendárny deň vynásobený koeficientom 1,t.j.12,00 
€ na osobu a rok. V ostatných článkoch sa mení len text. 
P. starosta vyzval poslancov k vyjadreniu k navrhovanému poplatku. Poslanci po krátkej 
diskusii, v ktorej vyjadrili nesúhlas so zvýšením poplatku z toho dôvodu, že v obci nie sú ešte 
vytvorené dostatočné podmienky na separovanie KO – nie je dostatočné množstvo 
kontajnerov na separovaný odpad.  
p. starosta doručil poslancom záverečnú správu z NKU, ktorý sa pri kontrole zameral na 
vyhodnotenie systému separovaného odpadu v obci Cinobaňa, kde bolo skonštatované, že 
poplatky za vývoz sú nízke. 
- v obci je mnoho neplatičov, avšak po informácii zo školenia, nie je možné zverejňovať 
mená neplatičov v obci a je zákaz poskytovať informácie o neplatičoch v obci. 

 
p. starosta dal hlasovať za návrh na určenie ceny za vývoz KO v roku 2012 vo výške 
12,00 €. 
 
  Hlasovanie:   za:  5, proti: 0,  zdržal sa: 3 

 
p. starosta skonštatoval, že Návrh Dodatok č.2 k VZN č.3/2009 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cinobaňa nebol 
schválený. 
– na VZN je potrebná 3/5 väčšina poslancov. 
 
 
 8) Návrh VZN obce Cinobaňa č.24/2011 o cenách za prenájom nebytových  
     priestorov vo vlastníctve obce Cinobaňa a o výške úhrad za dočasné užívanie  
     pozemkov vo vlastníctve obce Cinobaňa 
 
Návrh VZN  bol zaslaný všetkým poslancom. 
 
Komisia doporučuje OZ VZN schváliť. 
 
p. starosta dal o návrhu hlasovať : 

Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Návrh VZN obce Cinobaňa č.24/2011 
o cenách za prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve obce Cinobaňa a o výške 
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Cinobaňa 
 
 
9) Doplnenie Sadzobníka úhrad za služby od občanov a organizácií 
 
Komisia doporučuje OZ schváliť  doplnenie do Sadzobníka úhrad   
prepravu motorovým vozidlom SEAT INCA a to nasledovne : za 1 km  jazdy  0,50 € , 
dobu výkonu 5 € /hod / náklady na 1 hod práce/ 
- motorové vozidlo využívajú občania na prevoz požičanej miešačky, poprípade si 
objednávajú od obce rôzne služby, kde je využívané motorové vozidlo spolu s vodičom. 
Doteraz sa platilo len za služby, alebo za prepožičanie inventáru, ale za použité motorové 
vozidlo sa neplatilo. Z tohto dôvodu bolo potrebné dať tento návrh. 
p. starosta dal o návrhu hlasovať : 

 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Doplnenie Sadzobníka úhrad za služby od 
občanov a organizácií a to : 
prepravu motorovým vozidlom SEAT INCA a to nasledovne : za 1 km  jazdy  0,50 € , 
dobu výkonu 5 € /hod / náklady na 1 hod práce/ 
 
              
 10) Návrh „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Cinobaňa “ 
 
Zásady boli poslancom doručené. 
 
Komisia doporučuje  OZ  schváliť „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Cinobaňa   
 

Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Cinobaňa “ 
 
 
                
 11) Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa  k 30.6.2011 
 
Monitorovacia správa bola poslancom doručená. 
 
 Komisia doporučuje OZ  zobrať na vedomie. 

Po krátkej diskusii poslanci OZ berú na vedomie   
 Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa  k 30.6.2011 
         
 
12) Návrh  rozpočtu na roky 2012 -2014 
 
Poslancom bol doručený návrh Programového rozpočtu a rozpočet v tabuľkovej forme. 
Do  zasadnutia OZ ho bude možné pripomienkovať .Finančná komisia  sa zíde ešte  
dňa 25.11.2011 a 2.12.2011 a bude sa zaoberať pripomienkami k rozpočtu.  
 

  

7.   Schválenie VZN, dodatkov a príloh k VZN 
 
Tento bod programu sme čiastočne splnili už pri predchádzajúcom bode. 
 
Ďaľšie VZN na schválenie  je  
 
VZN č. 25/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 
prác. 
 
Prílohu tohto VZN tvoria povodňové plány záchranných prác právnických osôb 
a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekty by mohli byť postihnuté povodňou. 
V priľahlom území Banského potoka, ktoré by mohlo byť postihnuté záplavami sú 
Slovglass, a.s. Poltár – závod v Katarínskej Hute a GML casting, s.r.o. Cinobaňa. 
Slovglas nám povodňový plán doručil, ale GML – ho  doručí po vypracovaní. 
Uvedené VZN bude doručené na Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového 
riadenia. 
Návrh VZN bol poslancom doručený – prosím pripmienky: 
 
p. starosta dal o návrhu hlasovať : 

Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje Návrh VZN obce Cinobaňa č. 25/2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. 
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8.  Rôzne –  informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné  
 

1)  Plnenie čerpania rozpočtu obce k 30.09.2011  
 

Poslancom bol doručený. 
K plneniu čerpania rozpočtu obce k 30.09.2011 poslanci nemali pripomienky. 
- prosím zapísať do Uznesenia  - OZ berie na vedomie Plnenie čerpania rozpočtu 
obce k 30.09.2011. 
 
 
2) Zmluva o dielo – uzatvorená s Metal Servis Recycling s.r.o., Banská Bystrica. 
 
Návrh zmluvy bol poslancom doručený. 
Predmetom tejto zmluvy sú podmienky, za ktorých  odberateľ – Metal Servis 
Recycling, s.r.o. prevezme a zaplatí obci za vyzbieraný a vytriedený elektroodpad.  

p. starosta vyzval prítomných poslancov o pripomienkovanie tejto zmluvy. 
Poslanci sa zaujímali, najmä o podmienkach zvozu a sústreďovania elektroodpadu 
a o podmienkach platieb za dodávku elektroodpadu. 

Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať o schválení Zmluvy o dielo uzavretej 
medzi držiteľom odpadu – Obcou Cinobaňa a odberateľom odpadu spol. METAL 
SERVIS Recycling, s.r.o. 
 
 
Hlasovanie:   za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje  Zmluvu o dielo uzavretej medzi 
držiteľom odpadu – Obcou Cinobaňa a odberateľom odpadu spol. METAL SERVIS 
Recycling, s.r.o. 

 
 

3) Stanovisko JUDr. Gombalu k odkúpeniu predajne potravín p. Mátejovej Heleny. 
 
Uvedené stanovisko bolo poslancom predložené pri vyhodnotení plnenie uznesenia č. 
12/2011. 
Poslanci OZ trvajú na stanovisku schválenom poslancami OZ v uznesení č. 9/2011 zo 
dňa 31.8.2011, v bode  IV. neschvaľuje, odst.1  - žiadosť p. Heleny Mátejovej, Cinobaňa č. 
248 v ktorej ponúkla na odpredaj obci stavbu bufetu pri bytovkách č. 64 a 62. 
 
4)  Návrh predsedu stavebnej komisie p. Dušana Kiapeša – prijať za člena komisie Ing. 
Emíliu Cerovskú – pracovníčku OcÚ, ktorá zastupuje p. Ingridu Lackovú, ktorá 
nastúpila na MD. 
 
P. starosta vyzval poslancom o hlasovanie: 

za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje – Ing. Emíliu Cerovskú za člena komisie 
výstavby a životného prostredia. 

 
5)  Poslanci OZ sa opäť vrátili k žiadosti spol. KERMAT, spol.s r.o. SNP 173, 985 01 
Kalinovo, ktorou žiadajú OZ v Cinobani o poskytnutie finančného príspevku na 
vydanie knihy Zrod slovenského skla – Sklárne banskobystrického samosprávneho 
kraja. 
P. starosta sa osobne stretol s Ing. Pavlom Hlodákom, ktorý zastupuje uvedenú 
spoločnosť. P. Hlodák uviedol, že ide o publikáciu renomovaných autorov, ktorá 



 11 

obsahuje 420 strán autorského rukopisu. Kniha opisuje históriu mnohých sklární, 
ktoré pracovali v spomenutej oblasti od 17. storočia až po dnešok. V závere je 
spracovaná aj história podniku Stredoslovenských sklárni Poltár a jeho závodov, t.z. 
aj sklárni v Katarínskej Hute. P. Hlodák prisľúbil, že v prípade finančnej čiastky v 
akejkoľvek výške po vytlačení knihy prispeje aj výtlačkom knihy. 
 
p. starosta dal hlasovať znovu o návrhu z finančnej komisie z predchádzajúceho Oz – 
komisia navrhla prispieť čiastkou 100,00 €. 
P. starosta vyzval poslancom o hlasovanie: 

za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
p. starosta skonštatoval, že OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100,00 € pre 
spol.  KERMAT, spol.s r.o. SNP 173, 985 01 Kalinovo na vydanie knihy Zrod 
slovenského skla – Sklárne banskobystrického samosprávneho kraja. 

 
6)  p. starosta navrhol konanie nasledujúceho OZ na deň 14.12.2011, aby bol 
dostatočný čas na prijatie a následne aj na nadobudnutie účinnosti prijatých VZN, 
účinných od 1.1.2012. 
 
7)  p. starosta oboznámil poslancov s požiadavkou p. Márii Sivokovej, o zverejnenie e 
– mailových adries poslancov. Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie, ale 
nesúhlasia so zverejnením svojich súkromných  e-mailových adries. 
p. Očovanová navrhla – vytvoriť pre poslancov adresy, ktoré by boli zverejnené na 
webovej stránke obce Cinobaňa a občania by svoje dotazy a podnety adresovali na 
tieto adresy. 
 

8)  p. starosta oboznámil poslancov s prípravou prác na pomenovanie ulíc v našej 
obci, čo vyplýva aj zo zákona o obecnom zriadení zákon 369/1990 Zb. v platnom znení 
odst. 2b, kde obec, ktorá má viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá 
ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov.  
 Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 
na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich 
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné 
cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Pri 
určovaní názvu ulíc platia určité predpisy. Na určenie názvu ulíc a verejných 
priestranstiev je vhodná doba vtedy, keď nie sú žiadne voľby, poprípade referendá. Na 
prípravné práce je treba určiť komisiu z poslancov. P. starosta navrhol, aby komisiu 
tvorili všetci poslanci OZ. 

9)  p. starosta informoval poslancov o príprave konania Cinobanských vianočných 
trhov a obecnej zabíjačke, ktoré je určené na deň 10.decembra 2011. Na príprave sa 
podieľa Občianske združenie Cinobančan a pracovníci obecného úradu. 

10)  p. starosta informoval poslancov o turistickej akcii „ Cinobanský bludár „ , ktorá 
bude 27.decembra 2011. Obec Cinobaňa zabezpečuje občerstvenie pre účastníkov 
pochodu na chate poľovníckeho združenia. 

11)  p. starosta informoval poslancov o pokračovaní stavebných prác projektu „ 
Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa „ Dňa 22.11.2011 bol kontrolný deň, na 
ktorom p. starosta predložil aj požiadavky od občanov na kvalitu použitého asfaltu 
a na kvalitu prác. P. starosta navrhuje, aby chýbajúce vstupy do dvorov, ktoré neboli  
v projekte naplánované sme uhradili z vlastných zdrojov. / od rod. Domu p. Kožiakovej 
– strana od p. Kiapešovej Martiny až po dom vo vlastníctve neziskovej organizácie 
NETWORK. 
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12)   p. starosta informoval poslancov o vybudovaní nového funkčného 
kompostoviska, ktoré by sa umiestnilo na vhodnejšom mieste ako je terajšie malé 
kompostovisko na sídlisku v Cinobani. 

13)   p. starosta informoval poslancov o osadení nových značiek – na železničných 
priecestiach, o osadení zrkadla na zákrute pri vstupe do obce od Lučenca, 
o požiadavke na umiestnenie verejného osvetlenia na križovatkách, informácia 
o výrube stromov a náletov na štátnej ceste na Brezine / smer Lučenec / 

14)   p. starosta informoval o krádeži liatinových poklopoch a o neúspechu vypátrať 
zlodejov. 

 

9. Diskusia 

- p. Varga Ľubomír – poďakoval p. starostovi za vybudovanie rigolu v ulici, kde 
je postavený dom jeho matky. 

- P. starosta oboznámil poslancov s poďakovaním pozostalých rodín, ktoré majú 
príbuzných pochovaných na cintoríne na Žihľave za vyčistenie cintorína. 

 

10.  Schválenie uznesenia. 
  
 
Po skončení diskusie p. starosta vyzval  predsedu  návrhovej komisie p. Jána 
Antala, aby prečítal návrh uznesenia č. 13/2011  
 
 

 

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

Konštatujem, že uznesenie č. 13/2011 z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bolo  schválené. 
 
 

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

 
 

 

 

 
            
        Jozef Melicher 
                                                   starosta obce 
Zapísala: Anna Pupalová 
 
 
 
Overovatelia:   Ivan Nociar   ........................................... 
 
     Dušan Belko   .......................................... 


