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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  CINOBANI, ktoré sa konalo  dňa 25. októbra 

2010 v zasadačke KD  v Cinobani. 

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

 

POČET PRÍTOMNÝCH  POSLANCOV:   8  podľa prezenčnej listiny 

STAROSTKA OBCE  

HLAVNÝ KONTROLÓR  :  prítomný 

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. Ján Kiapeš 

   p. Zuzana Hadbavná        

 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená 
 

Pupalovú Annu, prac.OÚ 

 

 /Zhodnotenie   účasti  poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice:    

z  9     poslancov  OZ  je prítomných   8,  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. 8/2010 zo dňa 04.10.2010 
6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 
7. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Obci Cinobaňa 
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8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií 
obecného zastupiteľstva a volených orgánov Obce Cinobaňa 

9. Rôzne – žiadosti, podnety, pripomienky, informácie a iné 
10.  Diskusia 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 
 
 

Schválenie programu  zasadnutia OZ 

za:  8,    zdržal:  0,  proti:  0 

OZ sa bude riadiť uvedeným programom. 

  

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

predseda: p. Igor Poliačik 
      členovia:   p. Oľga Gabľasová  
                   p. Zuzana Hadbavná 
 
Doplňujúce návrhy:   nie sú 
 
Schválenie návrhovej komisie: 

        za:  8    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. 8/2010 zo dňa 04.10.2010 

 

V bode VI. Ukladá Uznesenia č. 8/2010 zo dňa 04.10.2010 
1. Vypracovať zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 

Cinobaňa 
Termín: do 25.10.2010 Zodp.: Viera Bračoková, hlavná kontrolórka obce  
 

Splnenie úlohy je v programe zasadnutia.  
        

 
6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
Správa  bola poslancom doručená s materiálmi. 
 
Protokol o výsledku kontroly, obsahom ktorého je inventarizácia pokladne, cenín –
známky, kolky, stravné lístky a ich čerpanie bol vypracovaný dňa 27.9.2010 
 
K uvedenej správe – protokolu zo strany poslancov neboli pripomienky. 
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Schválenie  protokolu - správy 

        za:  8    zdržal:  0,  proti:  0 
 
 
Protokol – správa je súčasťou zápisnice. 
 

 
7. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Obci Cinobaňa 

 
Návrh Rokovacie poriadku bol poslancom doručený s materiálmi. 

 
Uznesením č. 5/2010 zo dňa 26.4.2010 v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení nehorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola 
uložená úloha: vypracovať Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
v Obci Cinobaňa 

 
 
1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, 
podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania OZ, jeho uznášania a prijímania 
uznesení,  všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich 
plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy 
2. OZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov a z ostatných zákonov právne 
regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve. 
3. O otázkach, ktoré nie sú upravené týmto rokovacím poriadkom, ako aj o ďalších 
zásadách rokovania rozhoduje OZ v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení a v znení neskorších predpisov a podľa rozhodnutí na zasadaniach OZ tak, že 
dáva o nich hlasovať. 
4.Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ trojpätinovou väčšinou 
prítomných 
poslancov. 
5.Poslanci OZ sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať 
jeho 
ustanovenia. 
6.Zrušujú sa všetky doteraz vydané pravidla pre rokovanie OZ v Cinobani . 
 
Pripomienky zo strany poslancov neboli. 
  
Návrh na schválenie: 
 
Schválenie  Rokovacieho poriadku 

        za:  8    zdržal:  0,  proti:  0 
 
 

8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií 
obecného zastupiteľstva a volených orgánov Obce Cinobaňa 

 
Návrh Zásad odmeňovania bol poslancom doručený s materiálmi. 

 
Uznesením č. 5/2010 zo dňa 26.4.2010 v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení nehorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola 
uložená úloha: vypracovať Zásady odmeňovania poslancov, členov stálych a 
dočasných komisií obecného zastupitelstva a volených orgánov obce Cinobaňa. 
Zásady sú vypracované tak, aby sa výška odmien nemusela každý rok upravovať. Sú 
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spracované tak, aby súčasne s valorizáciou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok sa valorizovali aj odmeny jednotlivých kategórií 
odmeňovaných subjektov. Uvedený návrh bo prerokovaný na stretnutí predsedov 
komisií. 
Pripomienky zo strany poslancov. 
p. Gabľasová – mala pripomienku k odmene pracovníka určeného na manipuláciu 
s rakvou v DS počas obradu. Zdá sa jej odmena vo výške 16,50 € a za ozvučenie a šít 
7,00 € veľa. 
  
Návrh na schválenie: 
 

Schválenie  Zásad odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných 
komisií obecného zastupiteľstva a volených orgánov Obce Cinobaňa 
 

        za:  8    zdržal:  0,  proti:  0 
 
9. Rôzne – žiadosti, podnety, pripomienky, informácie a iné 

 
 
1. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 20.10.2010  
 

Návrh VZN – odvádzanie odpadových vôd na území obce Cinobaňa  
Pracovná verzia návrhu VZN bola doručená poslancom – po zverejnení návrhu na 
tabuli úradných oznamov na OcÚ boli do komisie doručené pripomienky a podnety od 
občanov, ktorí sú nespokojní s úhradou za likvidovanie odpadových vôd zo žúmp aj 
keď nie sú napojení na verejnú kanalizáciu. Týmto nariadením by potom platili nielen 
za odvoz fekálnym autom, ale aj za zneškodnenie na ČOV. 

 
Pripomienky poslancov: p. Poliačik -  navrhuje – keď sa vyvezie odpad zo žumpy na 
ČOV, tak od schváleného poplatku – napr. na 1 osobu 20 m3 odpadu – sa týmto 
občanom bude odpočítavať. Navrhuje – za 1 m3 odpadu zo žumpy uloženého na ČOV 
odpočítať 1,00 €. 
p. Kiapeš Ján – ak budú ľudia zo žúmp vyvážať, zaplatia aj za vývoz aj za 
zneškodnenie – bude to pre týchto občanov veľké finančné zaťaženie. 
p. Spodniaková – prac. OcÚ – doporučuje I. polrok zaplatiť plnú sumu aj pre tých 
občanov, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu a v druhom polroku odpočítavať 
skutočne vyvezené množstvo KO na ČOV. Evidenciu by robil pracovník na ČOV. 
 
Starostka po diskusii dala hlasovať za návrh: 

 
 – VZN č. 23/2010 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa s účinnosťou  
od  1.1.2011. 
VZN č. 23/2010 v článku 12 doplnok: Občanom, ktorí nie sú napojení na verejnú 
kanalizáciu a dávajú si vyťahovať žumpy – za túto službu určenými motorovými 
vozidlami za určitý poplatok budú im v polročnom vyúčtovaní na  základe potvrdenia 
z ČOV odpočítané finančné prostriedky podľa množstva dodaných odpadových vôd 
v m3 na likvidáciu. 
 
Hlasovanie za Návrh VZN  
 – VZN č. 23/2010 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa s účinnosťou  
od  1.1.2011. 

        za:  7    zdržal:  1,/ Deáková V./   proti:  0 
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2. Mátejová Helena – súhlas s rozhodnutím OZ. 
Pani Mátejová nám zaslala súhlas so sumou 995,82 € za odpredaj budovy 
bývalých potravín, ktoré bolo schválené OZ dňa 23.9.2009. 
Finančná komisia doporučuje poslancom počkať s kúpou, momentálne sa 
rokuje o dofinancovaní podielových daní, ak obci štát dofinancuje podielové 
dane, tak sa budeme zaoberať touto žiadosťou. 
Poslanci po krátkej diskusii zobrali informáciu na vedomie. 
 
3. Pani starostka informovala poslancov o podaní žiadosti o začatie 

dohodovacieho konania rok 2010 – žiadosť podala ZŠ s MŠ v Cinobani, 
zriaďovateľom je Obec. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Cinobaňa žiadajú o finančné prostriedky vo výške 350,00 € na 
zabezpečenie prevádzky školy a školských zariadení z dôvodu, že nepokrývajú 
náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizovaním nariadených opatrení 
Regionálym úradom verejného zdravotníctva v Lučenci / náklady spojené 
s výskytom žltačky. 
Finančná komisia doporučuje počkať s vybavením žiadosti – pokiaľ sa fin. kríza 
na obci nevyrieši. 
 
4. Odmeny poslancov a komisiíza II. a III. štvrťrok 2010 – odmeny budú 

realizované v súlade s prijatými Zásadami odmeňovania …………….. 
 
 

2. p. starostka informovala poslancov s počtom nezamestnaných v našej obci – 
ku dnešnému dňu je počet nezamestnaných – dlhodobo – 326 

 
3. Návrh kalendára v počte 1000 ks – za 54,00 € 

 
4. Interierové vybavenie DS -  ponuka na vnútorné zariadenie – odpadové koše, - 

do vchodovej časti – za 3 ks 240,00 € 
kvetinová ozdoba po stenách – 166,00 €, vozík na vence prenosné – 33,00 € 
smútočný odev – prehoz na vozík – 250,00 €, na stôl – 166,00 €, oznamovacia 
tabuľa – parte tabuľa – 333,00 €, kríž – stojan na opretie vencov  
Diskusia poslancov – p. Hadbavná – je to veľmi drahé, p.  Kiapeš – ak bude 
možnosť, třeba najskôr urobiť úpravy vonku – ľudia při pohrebe stoja vonku a 
moknú. 
Poslanci  po diskusii schválili zakúpenie 1 svetelnej tabule a oblečenie na 
katafalk  bez kríža. 

hlasovanie 
        za:  8    zdržal:  0,  proti:  0 
 
5. MOS – 58 ľudí 
 
p. starostka informovala poslancov, že Dohodu s obcou na vykonávanie MOS 
podpísalo 58 občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa budú starať o úpravu zelene a 
verejného priestranstva, zametania ulíc. 
 
 
10. Diskusia –  
 
Poslanci nemali viac pripomienok – diskusia prebiehala počas rokovania 
k jednotlivým bodom programu 
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11. Návrh na uznesenie 
 
 
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 
p. starostka dala hlasovať  
 
za 7, zdržal sa 1/ p. Deáková, proti 0 
 
 
12. Záver. 
 
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Švikruhová Mária 

starostka obce 

 
 

 

 

 

Zapísala:  Pupalová Anna 
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