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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  dňa 29. marca 

2010 v zasadačke KD  v Cinobani. 

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

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   7  podľa prezenčnej listiny 

OSPRAVEDLNENÍ: Ing. Andrášik Juraj, Balkovský Igor 

STAROSTKA OBCE  

HLAVNÁ KONTROLÓRKA  :  prítomná 

PRACOVNÍCI OBCE 

HOSTIA:  občania – podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie OZ otvorila starostka  obce Ing. Švikruhová Mária, ktorá 

prítomných poslancov, pracovníkov OcÚ, občanov a hostí privítala na zasadnutí OZ. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

      

Za overovateľov zápisnice boli určení 

   p. Zuzana Hadbavná 

   p. Oľga Gabľasová    

 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená 
 

Pupalová Anna, prac.OÚ 

 

 /Zhodnotenie   účasti  poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice:    

z  9     poslancov  OZ  je prítomných   7,  OZ je  uznášania schopné./ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Starostka obce oboznámila prítomných  s návrhom programu, ktorým sa 
bude riadiť zasadnutie OZ: 
 
Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 
3. Schválenie programu  zasadnutia OZ 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.  2/2010 zo dňa 22.02.2010 a 3/2010 zo dňa 

04.03.2010 
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6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Rôzne – sociálny zákon,  informácie o kultúrnych a športových aktivitách, 
      žiadosti,  podnety, pripomienky, informácie  a iné 
8. Diskusia. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. Záver. 
 
 

Schválenie programu  zasadnutia OZ 

za:  7,    zdržal:  0,  proti:  0 

OZ sa bude riadiť uvedeným programom. 

  

4. Voľba  návrhovej   komisie: 
 
Do  návrhovej komisie p. starostka  navrhla poslancov: 
  

predseda: p. MUDr. Kupcová Elena 
      členovia:   p. Deáková Viera 
                   p. Poliačik Igor 
 
Doplňujúce návrhy:   nie sú 
 
Schválenie návrhovej komisie: 

        za:  7    zdržal:  0,  proti:  0 
 

Návrhová  komisia bude pracovať v zložení: 

 
predseda: p. Igor Poliačik 

      členovia:   p. Oľga Gabľasová  
                   p. Zuzana Hadbavná 

 
 

5. Kontrola plnenia uznesenia č.  2/2010 zo dňa 22.02.2010 a 3/2010 zo dňa 04.03.2010 

 

 

Starosta obce Ing. Švikruhová skonštatovala, že uznesením č. 2/2010 zo dňa 
22.02.2010 a uznesením č.  3/2010 zo dňa 04.03.2010 neboli uložené žiadne úlohy.        

 
6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
Správa  bola poslancom doručená s materiálmi. 
 
Protokol o výsledku kontroly, obsahom ktorého je kontrola účtovnej závierky: Súvahy, 
Výkazu ziskov a strát, Hlavnej knihy, výkazu o plnení príjmov a výdavkov 
rozpočtových organizácií a Poznámok za rok 2009. 
Od 1. januára 2008 začala platiť pre subjekty verejnej správy nová účtovná legislatíva.  
Účtovná jednotka vo Výsledovke sleduje dve hospodárske strediská, v ktorej je 
evidovaná hlavná činnosť a vedľajšia činnosť – kotolňa. 
Pri účtovaní sa obec  riadi vnútornou smernicou – Zásady na obeh účtovných 
dokladov a vedenia účtovníctva obce Cinobaňa 
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K uvedenej správe – protokolu zo strany poslancov neboli pripomienky. 

Schválenie  protokolu - správy 

        za:  7    zdržal:  0,  proti:  0 
 
 
Protokol – správa je súčasťou zápisnice. 
 
Druhá správa – protokol hlavného kontrolóra – inventarizácia majetku obce za rok 
2009 k 31.12.2009. 
 
K uvedenej správe – protokolu zo strany poslancov neboli pripomienky. 

Schválenie  protokolu - správy 

        za:  7    zdržal:  0,  proti:  0 
 
Protokol – správa je súčasťou zápisnice. 
 
 

 
7. Rôzne – sociálny zákon,  informácie o kultúrnych a športových aktivitách, 
      žiadosti,  podnety, pripomienky, informácie  a iné 
 
1. Žiadosť p. Samuela Gombalu, bytom Cinobana 148 o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby – umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Poltári. 
 
Obec zaslala žiadosť do Zariadenia sociálnych služeb do Poltára. 
 
Starostka obce oboznámila poslancov so Zmluvou o úhrade ekonomicky 
oprávnených nákladov č. 2/2009 spojených s poskytovaním sociálnem služby 
v Zariadení pre seniorov  v Poltári. Predmetom zmluvy je úhrada nákladov pre p. 
Helenu Halajovú, Cinobana Turičky 59.  Ekonomicky oprávnené náklady 
predstavujú čistku 410,00 €, p. Halajová hradí 227,40 € zvyšok uhrádza obec – vo 
výške 182,60 € pri 30 dňovom mesiaci. 
Zmluva je súčasťou zápisnice OZ. 
 
 
Poslanci navrhujú schváliť obidve žiadosti, za podmienky, že platba ekonomicky 
oprávnených nákladov bude obci uhradená zo štátného rozpočtu. 
 
Hlasovanie: 

        za:  7    zdržal:  0,  proti:  0 

 

       2. Informácia o akciách v obci Cinobaňa v mesiacoch apríl – máj 2010. 

p. starostka oboznámila poslancov o pripravovaných kultúrnych podujatiach 
organizovaných obcou v mesiacoch apríl až máj. 

7. až 9. apríla bude v kultúrnom dome v Cinobani výstava insitných maliarov 
z Kovačice.  

12.apríla 2010 obec v spolupráci s Mestom Brezno  organizuje oslavy 90.výročia 
narodenia nášho rodáka – Františka Kreutza,  pedagóga, regionálneho spisovateľa 
a historika. Pri tejto príležitosti bude na budove v Katarínskej Hute odhalená pamätná 
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tabuľa, v Základnej škole bude zorganizované stretnutie jeho žiakov, bude pripravená 
výstava zo života p. Kreutza a priblížená jeho próza. 

16. apríla bude prezentácia aktivít projektu Farebný svet žien. Brožúrku vydanú pri 
tejto príležitosti – zbierku receptov z nášho regiónu budeme predávať po 2,00 € 
 
20. apríla je pripravené slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska v Cinobani za 
účasti predstaviteľov strany Smer. 
 
p. starostka oboznámila poslancov, že je potrebné vypracovať  organizačný poriadok 
prevádzkovania multifunkčného ihriska na sídlisku v Cinobani. Touto úlohou 
zastupiteľstvo poverilo p. Majerovú, prac. OcÚ a predsedu komisie kultúry, športu 
a verejného poriadku p. Melichera Jozefa. 
 
8.mája 2010 je pripravené stretnutie heligonkárov  - predpokladá sa účasť asi 40 
účastníkov – obec dala pripraviť malé figurky heligonkárov. 
 
p. starostka oboznámila poslancov s uzavretím Dohody o poskytnutí príspevku na 
aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. 
Podľa tejto dohody ÚPSVaR poskytne obci v období 6 mesiacov príspevok na mzdu 
koordinátora a materiál na aktivačnú činnosť vo výške 5400,00 €. Obec  sa zaväzuje 
vytvoriť podmienky na vykonávanie aktivačných prác pre 25 občanov evidovaných na 
úrade práce. 
 
Obec súčasne s týmto projektom prijalo ďalších 49 občanov na vykonávanie menších 
obecných služieb organizovaných obcou. 
 
Poslanci na návrh predsedu finančnej komisie navrhli odmeny pre starostku obce 
a pre kontrolórku obce. 
 
Výsledok hlasovania : odmena starostke obce za I. štvrťrok 2010 je vo výške 14,57 % 
Hlasovanie: 
Za: 7,   zdržal sa: 0   proti:  0 
 
Výsledok hlasovania : odmena hlavnej kontrolórke obce za I. štvrťrok 2010 je vo výške 
12,14 % 
Hlasovanie: 
Za: 7,   zdržal sa: 0   proti:  0 

 
8. Diskusia –  
 
Diskusia prebiehala počas rokovania k jednotlivým bodom programu. 
Poslanci – p. Melicher, p. Hadbavná, p. Kiapeš mali pripomienky k zanesenému 
korytu cinobanského potoka. V potoku je plno odpadu, hlavne v rúrach popod 
mosty. 
p. starostka oboznámila poslancov s povinnosťou čistiť potok vlastníkom – 
Povodie Hrona, ktorí majú v pláne čistiť potok v mesiaci máj. 
 
p. Kiapeš – poslanec – pripomenul zámer vybudovania rozhľadne na Striebornej. 
Treba pripravit projekt a v rozpočte obce vyčleniť finančné prostriedky na 
výstavbu tejto rozhľadne. 
Cinobanský urbár bude nápomocný pri tejto stavbe. 
Žiada zaznamenať do uznesenia úlohu -  připravit projektovú dokumentáciu, 
rozpočtové krytie, vyjadrenia dotknutých – na realizáciu budovania rozhľadne na 
Striebornej cez projekty a výzvy. 
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Poslanci v diskusii hovorili o možnosti zberu plastov. P. Melicher připomenul, že 
finančné prostriedky sa dajú získať aj z fondov – vyšla nová výzva – operačný 
program 4.2. – odpadové hospodárstvo, kde obec prispeje vo výške 5 % 
oprávnených výdavkov a 95 % získa z eurofondov. 
p. starostka – vie o tom, ale sa to už nedá časovo stihnuť. 
p. Kiapeš žiada predkladať pravidelne na zastupiteľstve prehľad o stave na účtoch 
obce a využiť možnosť zapojiť sa do výzvy operačného programu 4.2. – odpadové 
hospodárstvo. 
 
Poslanci mali pripomienky k nekvalitným cestám. Sú plné výtlkov. 
p. starostka – zajtra má stretnutie s riaditeľom regionálnej správy ciest.  
p. Poliačik navrhuje – kupit asfalt, požičať žabu a cesty opraviť vo vlastnej réžii. 
p. Zoka – občan – doporučuje vypracovať plán práce pre pracovníkov AČ. 
 
 
 
9. Návrh na uznesenie 
 
 
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 
p. starostka dala hlasovať  
 
za 7, zdržal sa:  0, proti 0 
 
 
10. Záver. 
 
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 
 

 

 

Overovatelia : ......................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Švikruhová Mária 

starostka obce 

 
 

 

 

 

Zapísala:  Pupalová Anna 

 


