
                                      Z á p i s n i c a                                            

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré 

sa konalo dňa 28.9.2011   v zasadačke   KD v Cinobani 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov : 9  

Prítomní poslanci : 8 

Hlavná kontrolórka : Bračoková Viera 

Starosta obce : Jozef Melicher 

Pracovníci obce : podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril p. starosta . Privítal prítomných .  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

Za overovateľov zápisnice určil   : p. Nociara Ivana 

                                                       P .Hadbavnú Zuzanu 

Za zapisovateľku  určil p.Balkovskú Máriu .                                                                                        

3. Schválenie návrhovej komisie 

     Predseda :  p.Garaj Michal 

     Člen :        p. Zoka Ivan 

     Člen :        p.Korim Pavol 

Za  :  8                                                      Proti : 0                          Zdržal sa :  0 

 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ 

3. Schválenie návrhovej komisie                                                                                               

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5.   Kontrola plnenia uznesenia č.9/2011 zo dňa 31.8.2011                                             

6   Správy  o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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



8. Rôzne -  informácie ,žiadosti  , podnety , pripomienky a iné   

9. Diskusia 

10. Schválenie uznesenia 

11. Záver zasadnutia OZ 

- p.starosta  dal hlasovať za uvedený program zasadnutia 

Za :  8                                                            Proti : 0                          Zdržal sa : 0 

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.9/2011 zo dňa 31.8.2011 

 1/   uznesenie č.9/2011 zo dňa 31.8.2011 v bode III .doporučuje : 

     1.starostovi  obce doriešiť zmenu územného plánu obce 

  - bod v plnení 

  v bode VI .ukladá : 

1/ zvolať stretnutie majiteľov domov spojenú s miestnou obhliadkou od p .Andrášikovej 

č.d.185 až po dom p. Miadoka č.d.205 

-  bod splnený 

2/ pripraviť podklady do rozpočtu obce na roky 2012,2013,2014  

- bod v plnení 

6. Správy a protokoly o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

 - viď priložený protokol 

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

7. Správy návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 

p.Garaj Michal – predseda komisie finančnej a správy majetku riešili sme nasledovné  :   

 

1. Zverejňovanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností  

 

V súlade s ustanovením § 23b ods.5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

neskorších predpisov môže obec zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje 

podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej 

osoby 165,97 € a u právnickej osoby 1.659,70 €. Správca dane písomne oznamuje daňovému 

dlžníkovi do konca februára bežného roka výšku jeho daňového nedoplatku k 31.12  v členení 

podľa jednotlivých druhov daní. Správca dane určí lehotu na vyjadrenie , pričom táto lehota 

nesmie byť kratšia ako 8 dní od doručenia oznámenia. Správca dane vypracuje zoznam 

daňových dlžníkov na účely zverejnenia,  v druhom polroku bežného roka zverejní príslušný 

zoznam dlžníkov. 



Komisia doporučuje  v upomienkach upozorniť neplatičov , že v prípade neuhradenia 

nedoplatkov budú zverejnení na úradnej tabuli , v Cinobanskom  občasníku a na webovej 

stránke obce   

2. Doplnenie člena Finančnej komisie a správy majetku                                             

Komisia doporučuje Obecnému zastupiteľstvu schváliť  doplnenie člena Finančnej   komisie 

a správy majetku o p.Spodniakovú Eriku – pracovníčku Ocú 

  

  Za : 8                                                 Proti : 0                           Zdržal sa : 0 

  3. Zmeny v Sadzobníku úhrad za služby od občanov a organizácií obce Cinobaňa 

  Komisia sa zaoberala zmenou Sadzobníka úhrad za služby od občanov a organizácií  

              v bode 2. Úhrady za použitie miestneho rozhlasu : 

            Pre cudzích podnikateľov /počas pracovnej doby / z 1,70 € na 3,00 € 

            Pre cudzích podnikateľov / mimo pracovnej doby/ z 2,00€ na 3,50 € 

Komisia doporučuje OZ schváliť zmeny v sadzobníku úhrad od občanov  a organizácií 

s platnosťou od 1.1.2012 

 Za : 8                                                       Proti : 0                          Zdržal sa : 0     

                                                                     

4. Návrh na odmenu kontrolórke obce za III.štvrťrok 2011 

 Komisia doporučuje OZ , aby určilo výšku štvrťročnej odmeny pre kontrolórku obce.  

 OZ určilo výšku odmeny  vo výške 13,88 %. 

Viď zápis . 

 p-Kiapeš Dušan – predseda komisie stavebnej a životného prostredia 

- riešili sme žiadosť p.Vargu Ľubomíra , ktorý žiadal o vyriešenie odtoku dažďovej vody na 

ulici, kde bývajú radiny Vargová, Urbančoková ,Kokavcová a Pančíková.Ako dôvod žiadosti 

uviedol, že dažďová voda stekajúca z odkvapov vrchných domov , ktorá následne tečie  po 

ceste a tým im podmáča dom. Tento stav údajne spôsobila úprava potoka ,jeho zakrytie. 

Komisia  navrhuje osadiť do prístupovej komunikácii po celej šírke cesty pred RD pani 

Pančíkovej železné účko , navariť na to mreže a zviesť rúru do potoka . 

- p.starosta – navrhuje ,aby p.Lacková pripravila podklady k odpredaju pivníc v Katarínskej 

Hute pre komisiu stavebnú a životného prostredia a komisiu finančnú a správy majetku , kto 

je vlastníkom pozemkov pod pivnicami a navrhnúť cenu na odpredaj 

Termín : do 15.10.2011                   Zodpovední : p. Lacková I. a  p.Majerová Mária 

Za : 8                                                     Proti :  0                             Zdržal sa : 0 

Viď zápis. 



 

- Hadbavná  -  predsedkyňa komisie pre občianske záležitosti  

komisia zasadala dňa 26.9.2011 – viď zápis 

Ďalšie komisie nezasadali. 

8. Rôzne -  informácie ,žiadosti  , podnety , pripomienky a iné   

- p.starosta – najbližšie riadne zasadnutie OZ bude dňa 26.10.2011 

- plnenie rozpočtu za I.polrok 2011 predložila p.Balkovská  , zároveň aj odpovedala na dotazy 

poslancov ohľadom plnenia rozpočtu , OZ plnenie rozpočtu za I.polrok 2011 zobralo na 

vedomie 

- p.Káka Milan  - zástupca starostu  - podal správu o zasadnutiach poslancov OZ 

a zasadnutiach stálych komisií pri OZ 

- p.starosta – projekty za odpadové hospodárstvo sme vybavovali s p.Ing.Daxnerovou ,  

ponáhľali sme sa , nakoniec  ministerstvo predĺžilo  termín podania 

- obnova kultúrneho domu – projekt vypracoval p.Kováč do 15.10.2011 sa môžeme 

zaregistrovať, bývalé ESPRESO by sa využívalo ako klub mladých , centrum pre mamičky  

-p.starosta – musíme sa rozhodnúť či prejdeme na týždenný zber komunálneho odpadu , alebo 

ostaneme pri dvojtýždňovom zvoze 

-p.Káka – určite ste postrehli , že veľmi málo ľudí separuje odpad , dokonca niektorí vôbec 

neseparujú bolo by dobre vyváž  každý týždeň 

- p.starosta – musíme počkať či nám prejde ten projekt na odpady , keď nie, musia sa zakúpiť 

kontajnery , do rozpočtu na rok 2012 zahrnúť nákup veľkoobjemových kontajnerov    cca 

6.000 €    

p.starosta – navrhol , kto je za dvojtýždňový zber do konca marca 2012 

Za : 8                                                   Proti : 0                               Zdržal sa : 0 

- kúrenie v Materskej škole – projektant má doručiť projekt,realizácia prác nie je náročná , len 

verejné obstarávanie trvá asi mesiac 

- stred obce „Revitalizácie centrálnej zóny obce Cinobaňa “- znova začali robiť , projektový 

menežer musí dohliadnuť na všetky práce , na budúci týždeň budú asfaltovať cestu 

- Rekonštrukcia ZŠ s MŠ mal som stretnutie s p,.Martišom , chcú nás penalizovať , p.Decká 

hovorí , že zmluvu sme neporušili 

- v Katarínskej Hute sa bude realizovať vyčistenie járku   

- zo zdravotným strediskom nám končí zmluva, bude potrebné pripraviť  VZN 

O určovaní cien za prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce                                                                                                                            

9. Diskusia 



 

p.Zoka  - chcem upozorniť na p.Urbančoka  - Starý mlyn , mal by vydokladovať či má 

oznámenie drobnej stavby na parkovisko, ktoré tam buduje 

- p.starosta –  SVB 303 by si chceli odkúpiť pozemok a oplotiť 

  

 

 

10.Schválenie uznesenia  

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č.11/2011 

  

Za :    8                                                     Zdržal sa:    0                                         Proti :0                            

 

11.Záver 

  Na záver sa p.starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť 

 

 

Zapísala : Balkovská Mária 

                                                                                Overovatelia zápisnice : 

                                                                                 Nocia Ivan       ........................................ 

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

                         

 

 

 

                                                                                     Jozef Melicher 

                                                                                       starosta obce 

   

 

 


