
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 31. mája 2010 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:           9 
Prítomní poslanci:        7 
Neprítomní poslanci:    2 
 
Hlavný kontrolór:     p. Bračoková Viera 
Pracovníci obce:        p. Spodniaková Erika 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie otvorila p. starostka obce Ing. Švikruhová Mária privítaním prítomných 

poslancov. 
 
Pani starostka ďalej informovala poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa 
24.6.2010. 
 
2.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starostka navrhla :  p. I. Poliačika 
              p. Ing. J. Andrášika 
 
  Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika. 
 
 Za:        7                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, poslanci prijali návrh a určenie overovateľov zápisnice 
a zapisovateľku. 
 
3.   Schválenie programu OZ: 
 
Pani starostka prečítala návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo:  
 
1.   Otvorenie OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia OZ 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 5/2010 zo dňa 26.4.2010 
6. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Schválenie záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2009 
8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ  
9. Rôzne –  informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 
10. Diskusia 
11. Schválenie  uznesenia 
12. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za prečítaný               
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 
 Za:    7                                     proti:     0                     zdržal sa:       0  
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4. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda: MUDr. Kupcová Elena 
 Člen       :  Balkovský Igor 
 Člen       :  Melicher Jozef 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude 
pracovať v navrhnutom zložení. 
 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 5/2010 zo dňa 26.4.2010 
 
V bode V. ukladá: 
 
 1. organizačne a technicky zabezpečiť športový deň dňa 1.5.2010 a otvorenie 
viacúčelového ihriska na sídlisku v Cinobani                                   -    splnený 
 - pani starostka informovala o udelení plakety za pomoc pri výstavbe viacúčelového 
ihriska a za rozvoj športu a kultúry Mgr. Dušanovi Galisovi splnomocnencovi Vlády SR pre 
mládež a šport a zároveň aj poďakovanie 
  

2. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať štatút, rokovací poriadok, 
zásady odmeňovania poslancov a ostatné zákonné postupy v zmysle novely 
         - v plnení 
 3. vyvolať jednanie s p. Jurinou Pangrácovou ohľadne dohody a určení ceny za 
pozemok na LV – 674 v k.ú. Cinobaňa                                             - v plnení 
 
 4. zistiť na základe projektovej dokumentácie možnosť nadstavenia ochrannej siete na 
viacúčelovom ihrisku po šírke smerom k 24 bytovej jednotke Cinobaňa 295 

 -  splnený 
 
V  bode VI doporučuje: 

1. starostke obce zistiť možnosť odkúpenia, alebo verejného využitia pozemkov na 
vybudovanie vodovodu v časti Katarínska Huta číslo parcely 911/44, 911/20 
          

- uvedená možnosť bola prejednaná s pánom Sudienom, pán Holko má doniesť projekt 
v stredu 2.6.2010. Bude sa musieť robiť dodatočné stavebné povolenie, nebude sa 
zasahovať do cudzích pozemkov ale sa pôjde cez lesný porast. 

 
6.  Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Schválenie záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2009 
 
Pani hlavná kontrolórka obce Bračoková Viera informovala poslancov OZ o predloženom 
záverečnom účte obce, ktorý každý poslanec dostal domov vypracovaný písomne v predstihu, 
na preštudovanie. Pani hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že výsledok 
hospodárenia je schodkový. Vznikol preto schodkový, že obec viac preinvestovala na 
kapitálových výdavkoch. Finančné prostriedky sú na účtoch, preto nie je potrebné zatiaľ brať 
krátkodobý úver na vyrovnanie schodku.   
Záverečný účet obce Cinobaňa za rok 2009 je vypracovaný písomne a tvorí súčasť uvedenej 
zápisnice.. 
Pani hlavná kontrolórka obce iné kontroly za toto obdobie nevykonala. 
 
Pani starostka dala hlasovať za schválenie záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2009  
 
Za:   7                                       proti:   0                        zdržal sa:          0 
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8.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí  komisií pri OZ  
       
Pani starostka informovala poslancov, že komisie nezasadali a z tohto dôvodu nepredložili 
žiadne správy a návrhy. 
Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
9. Rôzne – informácie, žiadosti, členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 

  
a./ Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 

 
- aby sme vedeli získať finančné prostriedky v rámci mikroregiónu je potrebné 

vypracovanie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb formou komunitného 
plánovania v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v zmysle 
ustanovenia § 83 odst. 1,2 

- zasadnutie Partnerstva tvorí 9 obcí, každá obec musí vypracovať osobitne komunitné 
plánovanie rozvoja sociálnych služieb alebo jeden spoločný plán aj za Poltár, ktorého 
spracovateľom  bude Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, takéto vypracovanie bude 
trvať aj ¾ roka. 

- z OZ budeme musieť mať ľudí, ktorí budú nápomocní pri  aktivitách: rôznych 
zhromaždeniach , riešeniach  pri umiestňovaní do domova dôchodcov, pri anketách...  

- Čo sa týka umiestňovania do domova dôchodcov, keď nebudeme mať vypracovaný 
tento plán, tak kto bude niesť zodpovednosť. 

- Pani starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu, vyzvala poslancov, ak  majú k tomuto 
nejaké konkrétne poznatky, otvorene sa porozprávajme  

Pán Andrášik:  nové zastupiteľstvo to môže zrušiť 
Pán Kiapeš:  ak to odsúhlasíme budú sa požadovať  ďalšie finančné prostriedky. Takto rýchlo 
sa rozhodnúť nevieme. 
Pani starostka: rok trvá vypracovanie plánu komunitného sociálneho rozvoja, v roku 2011 
bude sčítanie ľudí 

- poslanci OZ súhlasia, aby v procese prípravy komunitného plánovania obec zastupovali 
poslanci a pracovníci obce v zložení: p. Majerová, p. J. Melicher, p. V. Deáková, p. O. 
Gabľasová, p. S. Očovanová. 
 
- je potrebné hlasovať za to, aby bol zámer spracovaný 

 
                za :     6    /pán Andrášik nehlasoval - odbehol/   proti: 0        zdržal sa:    0 
 

b /  Hornohradský cyklomaratón 
         
Dňa 10.7.2010 sa uskutoční v našej obci 6. ročník Hornohradský merida MTB cyklomaratón.   
Je prihlásených 350 cyklistov. Určené sú 3 trasy: maratón: 81 km, polmaraton: 50 km, a 
hobby: 17 km. 
Pani starostka požiadala, aby každý bol na akcii zainteresovaní, podnikatelia môžu si urobiť 
odpredaj nealkoholických nápojov, nanajvýš piva, cez aktivačnú činnosť sa vybuduje pódium 
8x8 m, budú sa variť 4 kotle guľáša... 
 
Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie. 
 

c /  žiadosť o uvoľnenie z funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 
 
Pani starostka prečítala žiadosť o uvoľnenie z funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ  -  PaedDr. Jaroslava 
Rojíka z „dôvodu osobitného zreteľa“. 

- výberové konanie bolo vyhlásené na funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ/ v zmysle § 
3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, s tým že žiadosti majú byť podané do 9.6.2010. 
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d /  prekládka autobusovej zastávky 

 
- autobusová zástavka pri závode v Maši má byť preložená ku bývalému kaštieľu. 
- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

 
e / informácia o dlhodobo nezamestnaných 

 
- pani starostka informovala o počte dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec, pracovisko Poltár v počte 235 ľudí, 
dávky v hmotnej núdzi poberá v počte 160 ľudí ku dňu 21.5.2010 

- uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie 
 

f / stretnutie Heligonkárov 
 

- pani starostka informovala poslancov o uskutočnenom III. ročníku „Stretnutia 
heligonkárov“, ktoré sa konalo 15.5.2010 za účasti 33 účinkujúcich 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie 
 

g / projekt aktivačnej činnosti 
 
- pani starostka informovala poslancov o znížení počtu pracovníkov malých obecných 

služieb zo 41 ľudí na 37 ľudí, ktorí majú uzavretú s obcou  dohodu a pracujú cez 
vyhlásený projekt, ktorý trvá od 1.4.2010 do 30.6.2010. 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie 
 

10. Diskusia 
 
a/ pán Balkovský: 
 
- aká situácia je pri kríži na ceste Hrnčiarky, je to horšie ako to bolo, v prvom rade treba 

urobiť odrážku. 
Pán Kiapeš: p. Homola navrhol dať tam panely – u pána Klinčoka treba kúpiť panely 
a žeriav vybavím.  
Pani starostka: 7.5.2010 bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity o 2 týždne znova 2. 
stupeň povodňovej aktivity 
 
- OZ doporučuje starostke obce zistiť cenovú ponuku cestných panelov od AGRO Turičky 
a zároveň ich zakúpenie 
 
b/ pán Balkovský: 
 
- bola za mnou pani Mátejová za ten bufet 
pán Andrášik: ak sa toho chceme zbaviť tak to za 1.000 € kúpme 
pán Balkovský: kúpiť a čo zase s našimi nákladmi na zbúranie 
 
c/ pán Poliačik: 

      
 - prečo sa neurobila cesta do Katarínskej Huty, keď sa plátala v Cinobani? 
Pani starostka: bude sa pokračovať aj do KH 
 
d/ pán Kiapeš: 
 
- pred cyklomaratónom nech sa prejdú cesty a trasy, lebo môže sa stať, že budú 

popadané stromy po tých dažďoch a cesty nemusia byť priechodné 
- pódium nech sa urobí také, ktoré by sa dalo využívať aj na viaceré účely, 

rozoberateľné na všestranné využitie. 
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e/ pán Poliačik: 
 
- kedy sa začne robiť vodovod v KH  
Pani starostka: v stredu donesú projekt a na budúci týždeň sa môže začať ak nebude pršať 
 
f/ pán Melicher: 
 
- pri pánovi Konárekovi pri potoku treba vyčistiť járok 
 
11. Schválenie uznesenia 
 
- pani MUDr. Kupcová-predsedkyňa návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie 

6/2010 z 31. mája 2010 a pani starostka dala hlasovať : 
 

za:   7                                    proti:    0                        zdržal sa:          0 
 

12. Záver zasadnutia OZ 
 

Na záver poďakovala p. starostka všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Poliačik Igor               ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Ing. Andrášik Juraj     ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 
 
        Ing. Švikruhová Mária 
             starostka obce  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


