
                                      Z á p i s n i c a                                            

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré 

sa konalo dňa 15.11.2010   v zasadačke   KD v Cinobani 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov : 9 

Prítomní poslanci : 9 

Hlavná kontrolórka : Bračoková Viera 

Starostka obec : Ing.Mária Švikruhová 

Pracovníci obec : podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila p. starostka . Privítala prítomných .Oznámila poslancom , že riadne 

zasadnutie OZ sa bude konať dňa 13.12.2010 o 16,30 hod.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

Za overovateľov zápisnice určila : p. Ing.Andrášika Juraja 

                                                       P .Hadbavnú Zuzanu 

Za zapisovateľku  určila p.Balkovskú Máriu  .                                                                                       

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

- p.starostka prečítala návrh programu , ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo 

a doplnila bod č.10. Návrh  Programového rozpočtu na rok 2011-2013,návrhy dodatkov 

VZN , čím sa program rozširuje na 13.bodov. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola plnenia uznesenia č.9/2010 zo dňa 25.10.2010                                               

6   Správy a protokoly o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 

7.   Správy , návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 

8    Schválenie plnenia rozpočtu za III.štvrťrok 2010 

9    Rôzne -  informácie,žiadosti ,investičné akcie – „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ“, postupnosť  

      prác pri „ Revitalizácia centrálnej zóny“, Audit za rok 2009 , podnety , pripomienky a iné   
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10. Návrh Programového rozpočtu na rok 2011-2013 , návrhy dodatkov VZN                                             

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia 

13. Záver zasadnutia OZ 

- p.starostka  dala hlasovať za uvedený program zasadnutia 

Za :  všetci poslanci                              Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

4. Schválenie návrhovej komisie 

     Predseda :  p.Melicher Jozef 

     Člen :        p. Gabľasová Oľga 

     Člen :        p.Ballkovský Igor 

Za :   všetci poslanci                                 Proti :0                          Zdržal sa    0 

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.9/2010 zo dňa 25.10.2010 

   V uznesení z riadneho zasadnutia OZ č.9/2010 zo dňa 25.10.2010 nebola uložená , ani 

doporučená povinnosť plnenia .   

6. Správy a protokoly o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

 - viď priložený protokol 

    Za : všetci poslanci                              Proti : 0                              Zdržal sa : 0 

7. Správy návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 

p.Gabľasová – predsedníčka komisie finančnej a správy majetku pri OZ 

- komisia zasadala dňa 11.11.2010 mali sme  10 bodov programu -viď zápis  

  Bod 11 a 12 sa ruší 

- Dodatok č.1 k VZN č.20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej     

   školskej dochádzky v ZŠ , ktorých zriaďovateľom je Obec Cinobaňa  

    Za : Všetci poslanci                                 Proti :0                                              Zdržal sa :0 

 

- návrh VZN č.22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa  

Účinnosť od 1.1.2011 

     Za :  všetci poslanci :                               Proti :0                                         Zdržal sa :0      
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- Dodatok č.1 k VZN č.3/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území 

obce Cinobaňa 

- p.Kiapeš – mali by sa zrušiť kontajnery v Katarínskej Hute a v Turičkách , asi všetci ľudia  

 nemajú kuka nádoby tak smeti dávajú do kontajnerov a za vývoz musí platiť obec  a nie 

občan 

- p.starostka – my sme zlikvidovali kontajnery a potom sa tam urobila skládka kde bol  

   predtým postavený kontajner 

- p.Poliačik – v Katarínskej Hute sú tri kontajnery , treba ľudí upozorniť , aby odpad  

     separovali  

- p.Gabľasová – pred OZ  ktoré sa bude konať 13.12.2010 , bude zasadať finančná komisia  

   spolu so stavebnou , aby sa poplatok  za komunálny odpad doriešil             

- zmeny v Sadzobníku úhrad za služby od občanov a organizácií obce Cinobaňa 

    Za : všetci poslanci                               Proti :0                      Zdržal sa : 0 

- návrh dodatku  č.1 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach 

- žiadosť ZŠ s MŠ  o vyjadrenie písomného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti 

Komisia nedoporučuje uvedenú žiadosť schváliť, nakoľko nevieme určiť či je uvedený 

dodávateľ zemného plynu 100 %  zaručený , že táto cena sa nezvýši 

- RNDr.Čop – riaditeľ ZŠ s MŠ – RWE Gas Slovensko je vlastne firma , ktorá zachraňovala 

Slovensko v minulom roku . Pre mňa je dôležité, koľko budem platiť mesačne za plyn.Ak sa 

ja budem chcieť odpojiť od SPP oni budú možno okamžite reagovať znížením ceny.Neviem 

to teraz povedať , ale skúsiť by sme to mali. 

-p-starostka – treba osloviť najskôr SPP 

- žiadosti do rozpočtu obce na roky 2011 

a/   Miestny spolok SČK vo výške 166,- EUR , ZO SZPB vo výške 166,- EUR , SZZP vo  

      výške 166,- EUR 

     Za : všetci poslanci                             Proti : 0                                 Zdržal sa : 0 

 b/ žiadosť ZŠ s MŠ na kompenzačné pomôcky pre integrovaných žiakov vo výške 600,EUR    

      na MDD vo výške 600,- EUR a zimné radovánky vo výške 600,- EUR 

    Návrh na schválenie  vo výške  300,- EUR – integrovaní žiaci 

                                       vo výške 300,- EUR – MDD 

                                       vo výške 300,.- EUR – zimné radovánky 
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   Za : Ing.Andrášik,Deáková,Gabľasová,Poliačik,Kiapeš,Melicher,MUDr.Kupcová 

  Proti : 0 

  Zdržal sa : Hadbavná,Balkovský 

- žiadosť na úhradu 50 % poistného na poistenie zodpovednosti za škodu  

  Návrh na schválenie 40% poistného  

            Za : všetci poslanci                            Proti :0                                          Zdržal sa :0 

 - žiadosť KVOZ ROMA dotácia vo výške 300,- EUR 

  Žiadosť bola podaná  dňa 9.11.2010 , to znamená po termíne podávania žiadostí , ktoré bolo  

   treba doručiť do 15.10.2010.  

- žiadosť CŠK – vo výške 22.0 54,80 EUR , komisia doporučuje schváliť tak ako minulý rok 

vo výške 11.198,- EUR 

   Za : všetci poslanci                                Proti :0                                      Zdržal sa : 0 

- Návrh Programového rozpočtu na rok 2011-2013 – treba pripomienkovať do 9.12.2010 

- prevod finančných prostriedkov z účtu fondu bývania na bežný účet  vo výške 11.750,- EUR 

   Za : všetci poslanci                             Proti : 0                                      Zdržal sa :0 

 - odpísanie daňovej pohľadávky OTA s.r.o Cinobaňa na dani z nehnuteľností  vo výške   

 2.576,04 EUR a  vo výške 1.609,24 EUR za komunálny odpad 

   Za : všetci poslanci                              Proti :0                                           Zdržal sa : 0 

p.Kiapeš – komisia stavebná a ŽP  - nezasadala 

p.Melicher – komisia kultúry a športu a verejného poriadku - nezasadala 

 

8.Schválenie plnenia rozpočtu za III.štvrťrok 2010 

 - s výsledkom hospodárenia – schodok vo výške 3.514,53 EUR 

  Za : všetci poslanci                                       Proti :  0                                            Zdržal sa :0 

9. Rôzne 

- p.starostka  informovala poslancov  o Správe auditora , Audit za rok 2009, zároveň podala 

informáciu za platbu za vykonanú službu pre aditora Ing.Gabrielu Czakovú , Lučenec vo 

výške 385,- EUR 

-  informácia o poskytnutí dotácie  z MF SR uznesením vlády č.724/2010 v sume 14.320,- 

EUR  ako výpadok dane z príjmov fyzických osôb 

- informácie o výsledkoch verejného obstarávania na investičné akcie „ Revitalizácia 

centrálnej zóny obce Cinobaňa“  -výherca súťaže Váhostav Žilina 
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Rekonštrukcia a prístavba ZŠ s MŠ Cinobaňa s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania 

a energetickej hospodárnosti budov – práce sú už zahájené OHL Bratislava , ukončenie by 

malo byť v marci 2011 – požiadavka na úhradu faktúry z EF vo výške 254.684,74 EUR 

 

10. Návrh Programového rozpočtu na rok 2011-2013 

 - predsedovia komisií pripraviť písomné návrhy a iné doporučenia  pri tvorbe  

 Programového rozpočtu  termín do 9.12.2010 zodpovední pracovníci  OcÚ a poslanci 

 

11 . Diskusia 

p.Balkovský – chcem sa informovať za cestu na Hrnčiarkach , či sa tie panely už zohnali 

p.starostka – je to vymerané , panely budú z Lovinobane , len musíme zohnať žeriav  a bude 

sa na tom pracovať 

p.Gabľasová – ja viem poradiť žeriav 

p.Kiapeš – aj ja som povedal , že keď bude potrebný žeriav tak vieme kde máme ísť 

p.Hadbavná – Štátne lesy znečisťujú cesty v Katarínskej Hute pri cintoríne 

p.starostka – ideme na jednanie  na Obvodný úrad za prístupové cesty 

p.riadiťeľ ZŠ s MŠ – chcel by som sa poďakovať obci za  poskytnutie pracovníkov pri 

rôznych druhoch prác ,na 26.11.2010 máme objednanú výmenu parkiet aj opravu obkladov 

v telocvični , ešte by som chcel upozorniť na osvetlenie pri MŠ  

MUDr.Kupcová – chcem sa opýtať, prečo sa škola zatepľuje znova , keď sa už raz 

zatepľovala 

p.riaditeľ – musia sa dodržať európske normy 

p.Balkovský – je potrebné poďakovať aj p .riaditeľovi za aktívnu spoluprácu pri rekonštrukcii 

ZŠ s MŠ v Cinobani , nakoľko sa práce prevádzajú v plnej prevádzke ZŠ  

 

12.Schválenie uznesenia  

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č.10/2010 

Za : všetci poslanci                                        Zdržal sa:    0                                         Proti :0 
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13.Záver 

  Na záver sa p.starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť 

 

 

Zapísala : Balkovská Mária 

                                                                                Overovatelia zápisnice : 

                                                                                 Ing.Andrášik Juraj....................... 

                                                                                 Hadbavná Zuzana........................ 

                         

 

 

 

                                                                                Ing.Švikruhová Mária 

                                                                                       starostka obce 

   

 

 


