
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia riadneho Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 04. októbra 2010 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:            9 
Prítomní poslanci:         8 
Neprítomní poslanci:    1  - p. Gabľasová Oľga - ospravedlnená 
 
Starostka obce Cinobaňa: Ing. Mária Švikruhová       
Hlavný kontrolór:       ospravedlnená 
Pracovníci obce:          Dubravcová Ingrida 
     
1. Otvorenie OZ 
 
Zasadnutie otvorila p. starostka obce Ing. Švikruhová Mária privítaním prítomných poslancov,  
pracovníkov obce a ostatných a informovala, že najbližšie riadne zasadnutie OZ bude dňa 25.10.2010.  
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
   Za zapisovateľku OZ bola určená  Dubravcová Ingrida, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo 
je uznášania schopné. 
 
Za overovateľov zápisnice p. starostka navrhla :  p. MUDr. Kupcová Elena 
        p. Hadbavná Zuzana 
 
 Za:        8                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, poslanci prijali návrh na určenie overovateľov zápisnice a 
zapisovateľku. 
 
3. Schválenie programu OZ: 
 

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. 7/2010 zo dňa 28.06.2010 

6. Správy a protokoly o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 

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

8. Schválenie Smernice o sťažnostiach doručených obci Cinobaňa 

9. Schválenie plnenia rozpočtu za I.polrok 2010 

10. Schválenie zásad odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií 

obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Cinobaňa 

11. Rôzne – žiadosti,  zmluvy, VZN, ponuky, doplnky, podnety, pripomienky, výsledky, 

informácie 2010  a iné 

12. Diskusia. 

13. Schválenie uznesenia. 

14. Záver. 
 
Po prečítaní programu p. starostka vyzvala poslancov aby hlasovali za program, ktorým sa bude riadiť 
dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Všetci poslanci jednohlasne schválili prečítaný program, ktorým sa bude riadiť OZ. 

Za:        8                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 



 2 

4. Schválenie návrhovej komisie:  
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: 
 
 Predseda:  p. Deáková Viera 
 Člen       :  p. Kiapeš Ján 
 Člen       :  p. Melicher Jozef 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude pracovať 
v navrhnutom zložení. 
 

5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 7/2010 zo dňa 28.06.2010  

v bode V. ukladá: 
  1) čiastočne splnený 

  2) splnení 

  3) splnený 

  4) v plnení 
p. starostka prečítala správy a protokoly o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce. 
p. Kiapeš Ján – nerozumiem napríklad tejto veci z protokolu „Na účte 311 – Odberatelia, boli 
neuhradené faktúry k 31.12.09 v sume 23.799.06 EUR. Boli uhradené faktúry v lehote splatnosti vo 
výške 18.734,26 EUR. Z dôvodu zlej konštrukcie merania a nepriaznivých hydraulických pomerov 
v kotolni došlo k vyššej spotrebe tepla ako ukázal merací prístroj, vystavené faktúry museli byť 
stornované, pretože nedošlo k dohode s odberateľmi. Dobropisy boli vystavené v celkovej sume 
5.064,80 EUR. Čo sa vlaste stalo?  
p. starostka – uskutočnilo sa vyregulovanie sústavy 
p. Kiapeš Ján – pohľadávky prečo eviduje sl. Dubravcová? Aj to je jej pracovná náplň? 
p. starostka – to už ako sa ženy dohodli medzi sebou, ktorá je ako zaneprázdnená. 
p. Kiapeš Ján – nedoplatok Katarínska Huta – Hriňovská voda 3.642,49 EUR, za čo? 
p. starostka – to je bytový dom č. 20, zatiaľ žiaľ tam majú nedoplatok, vymáhame to od nich, ale je 
tam problém, že nemajú vytvorené spoločenstvo a preto sa musí táto voda fakturovať cez Obec 
a následne je im táto voda fakturovaná. 
 
 
Pani starostka dala hlasovať za schválenie protokolu a správy o výsledkoch kontroly hlavnej 
kontrolórky obce  
Za:   7                                              proti:   0                        zdržal sa:          1 
 
Poslanci mali doma na preštudovanie a pripomienkovanie Smernicu o sťažnostiach doručených obci 
Cinobaňa , ktorú vypracovala hl. kontrolórka obce pani Viera Bračoková. 
Pani starostka dala hlasovať, kto je za schválenie  Smernice o sťažnostiach doručených obci Cinobaňa 
Za:   8                                              proti:   0                        zdržal sa:          0 
 

7/ Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri obecnom zastupiteľstva 
 
 
Pani starostka požiadala pani Deákovú Vieru – členku finančnej komisie, správy majetku, aby uviedla 
program, ktorým sa zaoberala komisia. 
p. Deáková: prečítala zápisnicu. Zápisnica priložená v prílohe. 
 
1) Mgr. Jurina Pangrácová – odkúpenie pozemku 
Za:   8                                              proti:   0                        zdržal sa:          0 
 
2) 3 cenové ponuky na odpredaj pozemku 
najvýhodnejšia pre Obec cenová ponuka od Poľovníckeho spolku Strieborná, ktorý ponúka 640,-eur 
Za:   8                                              proti:   0                        zdržal sa:          0 
 
3) Návrh VZN č. 23/2010 o likvidácii obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a o určení 
platby za produkciu odpadových vôd na území obce Cinobaňa 
do 25.10.2010 zasadne aj finančná a stavebná komisia a dorieši VZN č. 23/2010, zatiaľ sa nebude 
schvaľovať. 
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Kiapeš Ján – no je to dosť problematické, pretože tu máme ľúdí, ktorí sú napojení, ktorí majú žumpy 
a tí čo majú trativody. 
 
Poliačik Igor – s firmou Flymont uzavrieť zmluvu, ktorou by bola oprávnená iba ona vyvážať žumpy 
 
MUDr. Kupcová Elena – Koľko platíme firme Flymont za prevádzkovanie? 
pani starostka: neviem, či je to 12 000,-Sk / 398,33 eur, neviem Vám povedať, lebo to mala byť nejaká 
jednorázová odmena. Nie je to na viackrát. 
 
Pani starostka požiadala predsedu komisie stavebnej a životného prostredia p. Kiapeša Ján aby uviedol 
program, ktorým sa zaoberala komisia. 
p. Kiapeš: prečítal zápis z komisie. 
navrhuje, aby sa ohľadne VZN č. 23/2010 o likvidácii obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 
a o určení platby za produkciu odpadových vôd na území obce Cinobaňa zvolalo jednanie 
s poslancami a podrobne sa to prešlo. 
 
Pani starostka požiadala predsedu komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálneho a verejného 
záujmu p. Melichera Jozefa aby uviedol program, ktorým sa zaoberala komisia: 
Pán Melicher: kultúrna komisia nezasadala  

 

8/ Rôzne – informácie, zmluvy, ponuky, žiadosti a ostatné. 
 

1) pani starostka informovala poslancov , že postavený rozpočet na 515 700,- eur k 30.09.2010 

dostaneme od štátu len finančnú čiastku 255 338,20 eur, čo predstavuje rozdiel 147 214,76 eur. Obec 

trvala na 80% plnenia od ZMOSU odišiel prípis. 

 
2) pani starostka privítala pána RNDr. Stanislava Čopa – riaditeľa ZŠsMŠ Cinobaňa. Pán riaditeľ 
predložil žiadosť o príspevok na kompenzačné prostriedky pre integrované deti vo finančnej čiastke 
300,-eur. 
Hlasovalo sa: 
Za:   8                                              proti:   0                        zdržal sa:          0 
 
Ďalej informoval poslancov, že kotly, čo sa demontovali z kotolne Hlavnej budovy na ZŠsMŠ 
Cinobaňa, chce využiť v Materskej škole Cinobaňa. 

 
3) pani starostka informovala o výsledkoch referenda. Referendum bolo neplatné. Účasť za celú Obec 
Cinobaňa bola 18,24 %. 
 
4) pani starostka informovala, že počet dlhodobo nezamestnaných k septembru je 322, z toho 157 
poberá dávku hmotnej núdze. 
 
5) pridelené finančné prostriedky z VÚC cez poslancov z VÚC 300,-eur na stretnutie Heligonkárov 

 

6)  Odmeny starostke obce a hlavnému kontrolórovi obce 

Hlasovalo sa 

starostka obce – 18,75 % 

hlavný kontrolór obce 9,62 % 

 

9.Schválenie plnenia rozpočtu za I.polrok 2010 
 plnenie rozpočtu k 30.06.2010 bolo prijaté so schodkom 41 081,25 eur.  

Hlasovalo sa 
Za:   8                                              proti:   0                        zdržal sa:          0 

 

10.Schválenie zásad odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií 

obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Cinobaňa 

pani starostka: je to ako vzorové, dostali ste to dnes, poslala to pani Pupalová. Je potrebné si 

to poozerať a prípadne pripomienkovať. Schvaľovanie odkladáme do budúceho zastupiteľstva 
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11.Rôzne – žiadosti,  zmluvy, VZN, ponuky, doplnky, podnety, pripomienky, výsledky, 

informácie 2010  a iné 

 
 
12. Diskusia  
 
 
 13. Návrh na uznesenie 
predseda návrhovej komisie pani Deáková Viera prečítala návrh na uznesenie č.8/2010 z 04.10.2010 
Pani starostka dala hlasovať: 
        Za:   8                               Proti:   0                    Zdržal sa:    0 
 
11. Záver zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Na záver poďakovala p. starostka všetkým prítomným za účasť. 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                      p. MUDr. Kupcová Elena          ............................................. 
 
 

           II. overovateľ:                   p. Hadbavná Zuzana     ............................................ 
 
 
Zapísala:  Ingrida Dubravcová 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 
                  ....................................... 
        Ing. Švikruhová Mária 
             starostka obce  


