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                                      Z á p i s n i c a                                            

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré 

sa konalo dňa 11.12.2013   v zasadačke   KD v Cinobani 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov : 9 

Prítomní poslanci : 7 - p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

Neprítomní poslanci : 2 – p.Nociar,Belko 

 

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. Zuzanu Hadbavnú 

                                                       p. Milana Káku 

Za zapisovateľku  určil p.Balkovskú Máriu .                                                                                        

3. Schválenie návrhovej komisie 

     Predseda :  p. Kiapeš Dušan 

     Člen :        p. Korim Pavel 

     Člen :        p. Antal Ján 

Za  :  6                                                     Zdržal sa : 0                          Proti :  0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj 

 

 

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  OZ č.7/2013 zo dňa 20.11.2013  

6. Správa o  výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 
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7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ 

8. Schválenie dotatku k VZN a prílohy k VZN 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu na rok 2014 

10. Schválenie Programového rozpočtu na rok 2014 

11. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2013 

12. Rôzne –  informácie ,žiadosti  , podnety , pripomienky a iné  

 13. Diskusia 

14. Záver zasadnutia OZ 

 

Za :  6                                                          Zdržal sa  : 0                          Proti : 0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj 

 

5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.7/2013 zo dňa 20.11.2013 

1/   uznesenie č.7/2013 zo dňa 20.11.2013 v bode V.ukladá : 

1/ Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Cinobaňa   pripraviť na schválenie do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré sa 

bude konať podľa plánu 11. decembra 2013. 

 

Termín: do 27.11.2013    Zodp: Komisia finančná a správy majetku 

       a prac. OcU  - p. Spodniaková Erika 

            úloha splnená                                                                          

 

 

 2/ Kontrolovať činnosť volejbalového oddielu Cinobaňa 

 

Termín: priebežne     Zodp: Komisia kultúry, telovýchovy, 

                  a športu, sociálna a verejného 

poriadku  

          úloha v plnení         

3/ Zakúpiť  zbernú nádobu na plast  - 1 ks a 1 zbernú nádobu na sklo – 1 ks pre Katarínsku 

Hutu. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

          úloha splnená 



 3 

 

4/ Pripraviť návrh VZN o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve 

 

Termín: do 31.03.2014  Zodp:  prac.OcÚ - Pupalová Anna  

            a Spodniaková Erika  

                       prac.OcÚ 

          úloha v plnení 

 

5/ Vyzvať p. Klinčoka Jána – Službyt Cinobaňa – na úhradu zvyšnej faktúry č. 2013027. 

V prípade, že úhrada bude realizovaná do konca roku 2013 penále sa nebudú uplatňovať. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

        úloha splnená 

 

6/ Zabezpečiť cenové ponuky na opravu strechy v materskej škole v Cinobani. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

 úloha v plnení       prac. OcÚ 

 

 

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 – komisia zasadala  po 

zasadnutí  OZ  2 – krát ,  dňa 23.11.2013 a   dňa 6.12.2013  - viď zápis z komisie 

Dňa 23.11.2013 sa zaoberala nasledovným programom: 

- Žiadosťou  obyvateľky ,bytom Katarínska Huta č.25 o poskytnutie jednorazovej  

    finančnej výpomoci 

Komisia nedoporučuje žiadosť OZ schváliť , nakoľko rodina žiadaťeľky má podložnosti voči 

obci. P.starosta dal.hlasovať , kto je za neschválenie žiadosti 

Za :6                                                   Zdržal sa : 0                          Proti   0 



 4 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj 

 

 

 -  Dodatok č.1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 

     Komisia doporučuje OZ schváliť 

  Za : 6                                                Zdržal sa  : 0                             Proti : 0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj 

 

 

-  Príloha č.1 k VZN č.22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  

    a školského zariadenia so sídlom na území obce Cinobaňa 

     Komisia doporučuje OZ schváliť 

     Dostavil sa p.poslanec Zoka Ivan 

   Za : 7                                           Zdržal sa : 0                                Proti : 0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

 -  Rozpočet na rok 2014-2016 

    Po doplnení návrhov do rozpočtu bolo potrebné upraviť 

    v príjmovej časti položku 513001 úver  o +19294,- € 

    Vo výdavkovej časti kapitálové výdavky  

    

   Funkčnú klasifikáciu  08.2.0  -položka 717002 Rekonštrukcia soc. zariadení v KD +13000 € 

                                       04.5.1 – položka 717002 Chodník na Banskej ulici                -  3000 € 

                                       05.2.0 -  položka 717001 TK kanalizácia                                -  3000 € 

                                       06.4.0 -  položka 717002 Rekonštr.verejn.osvetlenia              + 3000 € 

                                       06.3.0 -  položka 717001 Vodovod K.H.(studňa)                    -  5000 € 

 

Mzdy ,odvody ,odmeny a odchodné  v bežných výdavkoch  

Funkčná klasifikácia     04.1.1 hospodárska správa a 08.2.0 kultúra presunúť na 

                                      01.1.1.6 verejná správa 

 

Po úprave je rozpočet nasledovný : 

BP    1.106.546                                  BV  1.000.378 
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KP       534.177                                  KV    653.243 

FO-P   323.094                                  FO-V 310.196 

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

         1.963.817                                         1.963.817 

 

Návrh bežného rozpočtu je navrhnutý  ako prebytkový vo výške   106.168 €. 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške            119.066 € 

Finančné operácie ako prebytkové vo výške                                      12.898 € 

Prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií je použitý na krytie kapitálových výdavkov. 

 

Finančná komisia doporučuje OZ  schváliť Programový rozpočet na rok 2014 a Programový 

rozpočet na roky 2015 a 2016 zobrať na vedomie. 

 

- Odmena kontrolórke za IV. štvrťrok 2013 

 

Finančná komisia doporučuje určiť kontrolórke odmenu na IV. štvrťrok 2013 

Odmenu kontrolórke obce na IV.štvrťrok 2013 určili poslanci  vo výške 15,50%. 

 

Dňa 6.12.2013 sa komisia zaoberala nasledovným programom : 

 

Programový rozpočet na rok 2014 -2016 – pripomienky 

 

Do 6.12.2013 bolo možné pripomienkovať rozpočet na rok 2014-2016. 

Na obecný úrad boli doručené dve pripomienky. 

1.Pripomienka p. Jarábeka Júliusa  - Výdavková časť rozpočtu 

 

položka 08.1.0. výdavky na šport, konkrétne futbal. Žijeme ešte stále v dobe, keď obce 

obmedzujú rozpočty tuším o 10%. Všetci musíme šetriť, obmedzovať 

svoje výdavky. Prečo tak nerobia futbalisti? Prečo im dokonca rozpočet 

navyšujeme a schovávame ďalšie výdavky do položky „maľovanie 

ihriska“? Služby obce pre futbalistov (kosenie trávy, polievanie, apod.) 

sú už zahrnuté v danej sume, či sú to ďalšie skryté výdavky? Nemohli 

by si tieto aktivity zabezpečovať športovci sami? (napr. turisti si 

turistické značenie, či čistenie turistických chodníkov vykonávajú sami 
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a toto slúži tiež masovému využitiu). Funkcionári FO nemajú ani toľko 

slušnosti, aby informovali sponzorov (občanov) o svojich výdavkoch? 

Preto navrhujem zníženie rozpočtu pre FO o 10% v súlade 

s obmedzeniami obce. A postupne krátiť uvedeným tempom 

rozpočty aj pre ďalšie roky. Súhlasím s tým, že šport treba 

podporovať, ale za vynaložené peniaze treba požadovať výsledky 

a transparentnosť! Žiaľ, ani jedno, ani druhé v Cinobani nefunguje. Ja 

(a nielen ja) si neželám, aby boli moje dane používané bez verejnej 

kontroly výdavkov. 

Finančná komisia doporučuje OZ , aby sa uvedenou pripomienkou zaoberalo. 

Komisia doporučuje OZ uvedenú výšku dotácie ponechať. 

- p.Zoka  - sú tu obvinenia za porušovanie finančnej disciplíny 

- p.Káka – kontrolórka obce vykonáva kontroly CŠK o poskytnutí dotácie pravidelne. 

OZ trvá na schválenej výške dotácie pre CŠK pre rok 2014. 

  2.Pripomienka stavebnej komisie -   Výdavková časť rozpočtu 

     05.2.0   -  rekonštrukcia ČOV – položka  717002 na ktorú  je v rozpočte na rok 2014       

15.000.- € , žiadame presunúť na 01.1.1.6 – položka 717002 rekonštrukcia    detského ihriska 

2000,-€  a na 01.1.1.6 – položka 717002 obnova kultúrnych pamiatok -  zvonička v Turičkách 

1000,- € 

 Uvedená pripomienka bola zapracovaná do rozpočtu na rok 2014. 

Konečný stav návrhu rozpočtu na  rok 2014  

BP    1.106.546                                  BV  1.000.378 

KP       534.177                                  KV    653.243 

FO-P   323.094                                  FO-V 310.196 

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

         1.963.817                                         1.963.817 

 

Návrh bežného rozpočtu je navrhnutý  ako prebytkový vo výške   106.168 €. 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške            119.066 € 

Finančné operácie ako prebytkové vo výške                                      12.898 € 

Prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií je použitý na krytie kapitálových výdavkov. 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu na rok 2014 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému 

rozpočtu na rok 2014 

10.Programový  rozpočet obce Cinobaňa  na rok 2014 

p.starosta dal hlasovať , kto je za navrhnutý rozpočet na rok 2014 

  Za : 7                                          Zdržal sa :0                                     Proti :0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

OZ berie na vedomie Programový rozpočet na rok 2015-2016 

 

11. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2013 

   -Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením rok 2013   

   Rozpočtové opatrenie č.1 

návrh  na rozpočtové opatrenie -   presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  

 

FK Položka Rozpočet Úprava EUR 

05.1.0 635006 1216,00 2200,00 +984,00 

05.2.0 632001 13080,00 12096,00 -984,00 

05.2.0 635004 200,00 1500,00 +1300,00 

05.2.0 637004 5200,00 3900,00 -1300,00 

06.4.0 632001 10000,00 8050,00 -1950,00 

06.4.0 633006 150,00 600,00 +450,00 

06.4.0 635006 500,00 2000,00 +1500,00 

01.1.1.6 637027 3000,00 1300,00 -1700,00 

01.7.0 651002 8100,00 9800,00 +1700,00 

04.1.1 632001 200,00 3000,00 +2800,00 

01.1.1.6 637026 7500,00 4700,00 -2800,00 

06.6.0 632001 4900,00 8000,00 +3100,00 

01.1.1.6 642013 6560,00 3460,00 -3100,00 

01.1.1.6 635006 1000,00 6000,00 +5000,00 

01.1.1.6 632001 5000,00 6400,00 +1400,00 

01.1.1.6 633006 10130,00 8730,00 -1400,00 

10.2.0.1 637004 7861,00 2861,00 -5000,00 

    0 



 8 

 

Za :7                                                                 Zdržal sa :0                         Proti :0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

Rozpočtové opatrenie č.2 

návrh  na rozpočtové opatrenie -   úprava schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové 

príjmy a celkové výdavky, a to  

 

FK Položka Rozpočet Úprava EUR 

Príjmová časť 513001 -úver 334000,00 0 -334000,00 

Celkom:    -334000,00 

Výdavková časť     

01.7.0 821005-splácanie istiny 320946,00 3624,00 -317322,00 

01.1.1.6 717002-

Revit.centr.zóny 

326300,00 309622,00 -16678,00 

Celkom:    -334000,00 

 

Za : 7                                                                                   Zdržal sa :0                                            Proti :0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.3 

 

návrh  na rozpočtové opatrenie -   úprava schváleného rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou v Cinobani, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky, a to  

 

FK Položka Rozpočet Úprava EUR 

Príjmová časť 200 -škola 0 15622 +15622 

 300-obec 563787 567719 +3932 

Celkom :    +19554 

Výdavková časť 600 -škola 563787 583341 +19554 

Celkom :    +19554 
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Finančná komisia doporučuje  OZ uvedené  rozpočtové opatrenia schváliť.  

 

Za : 7                                     Zdržal sa : 0                                Proti : 0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

12 Rôzne –  informácie ,žiadosti  , podnety , pripomienky a iné  

- p.Bračoková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I.polrok 2014 – viď príloha zápisnice 

   Za : 7                                       Zdržal sa : 0                             Proti : 0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

- p.starosta predložil Plán zasadnutí OZ Cinobaňa v roku 2014 

 Viď príloha – doplniť 28.5.2014 

   Za : 7                                       Zdržal sa : 0                                Proti :0 

p.Antal,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

- cena stočného na rok 2014  vo výške 0,50 za m3/rok 

  Za : 6                                                                Zdržal sa:p.Antal              Proti :0 

p.Zoka,Garaj,Káka,Hadbavná.Korim,Kiapeš 

- prísediaci Okresného súdu v Lučenci  

 p.starosta navrhol p.Antala  

  Za : 6                                                            Zdržal sa : p.Antal                                           Proti :0 

pKáka,Hadbavná.Korim,Kiapeš,Garaj,Zoka 

 

- informácia , že najbližšie zasadnutie OZ bude dňa 26.2.2014 

- informácia p.starostu o stavbe studne v Katarínskej Hute ,zatiaľ nás výstavba stála cca 

8000,-€ 

- informácia o organizovaní Cinobanského bludára na deň 28,12.2013 

- informácia p.starostu o Vianočných trhoch a Mikulášovi 

- ď alej p.starosta informoval o havarijnej situácii strechy na MŠ  

OZ ukladá Ing.. Bračokovej Pripraviť ponuky na prestrešenie budovy MŠ  do konca apríla 

2014 
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13.Diskusia 

p.Antal – keď je poľadovica treba ráno posýpať aj chodníky aj cestu 

 

14.Záver 

  Na záver sa p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť ,poďakoval sa za celoročnú 

prácu  poslancom, pracovníkom obecného úradu , všetkým komisiám , zaprial všetkým 

pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa úspechov . 

 

 

Zapísala : Balkovská Mária 

                                                                                Overovatelia zápisnice : 

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

                                                                                 Káka Milan            ............................ 

                         

 

 

 

                                                                                     Jozef Melicher 

                                                                                       starosta obce 

   

 

 


