
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani, 

ktoré sa konalo dňa 22. februára 2010 

v zasadačke KD v Cinobani. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Počet poslancov: 9 

Prítomní poslanci: 7 

Neprítomní poslanci: 2 

 

Hlavný kontrolór: p. Bračoková Viera  

Pracovníci obce: p. Spodniaková Erika 

 

1. Otvorenie OZ 

Zasadnutie otvorila p. starostka obce Ing. Švikruhová Mária privítaním 

prítomných poslancov. 

Pani starostka ďalej informovala poslancov, že najbližšie zasadnutie OZ 

sa bude konať dňa 29.03.2010. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

Za overovateľov zápisnice p. starostka navrhla: p. Ing. Andrášika Juraja 

p. Igora Balkovského 

 

Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá 

skonštatovala, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, p. 

poslanec Ing. Juraj Andrášik príde neskôr a poslankyne p. MUDr. Kupcová 

Elena a Zuzana Hadbavná sa ospravedlnili. 

 

Za: 6 p. Balkovský Igor Proti: 0 Zdržal sa: 0 

p. Poliačik Igor p. Deáková Viera 

p. Gablasová O1ga p. Kiapeš Ján 

p. Melicher Jozef 

 

Doplňujúce návrhy neboli, poslanci prijali návrh a určenie overovateľov 

zápisnice a zapisovatelku. 

 

3. Schválenie programu OZ:  

Pani starostka prečítala program, ktorým sa bude riadiť dnešné 

zastupiteľstvo: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 1/2010 zo dňa 25.1.2010 

6. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolárky obce 

7. Schválenie plnenia rozpočtu za rok 2009 

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

9. Rôzne - informácie o získaní NFP na investičné akcie, žiadosti, 

členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver zasadnutia OZ 

 

Po prečítaní programu p. starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za 

prečítaný program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 

 

Za: 6 p. Balkovský Igor  Proti: O Zdržal sa: O 

p. Poliačik Igor  



p. Deáková Viera  

p. Gablasová O1ga  

p. Kiapeš Ján  

p. Melicher Jozef  

 

4. Schválenie návrhovej komisie:  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci:  

Predseda: Ján Kiapeš  

Člen : Jozef Melicher  

Člen : O1ga Gablasová  

 

Doplňujúce návrhy neboli, h1asovali všetci poslanci za, takže návrhová 

komisia bude pracovat v navrhnutom zložení. 

 

5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 112010 zo dňa 25.01.2010: 

- v uznesení č. 1/2010 zo dňa 25.01.2010 nebola uložená ani doporučená 

úloha. 

 

6. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 

Pani h1avná kontrol5rka obce Bračoková Viera informovala poslancov OZ o 

kontrolách, ktoré vykonala na základe plánu práce na I. polrok 2010. 

Dňa 4.1.2010 previedla kontrolu ktorá bola zameraná na inventarizáciu 

pokladne, cenín - známok, kolkov, stravných lístkov a ich čerpanie. 

Podotkla poskytovanie nenávratných finančných výpomocí. 

Po prečítaní správy hlavná kontrol5rka vyzvala poslancov. aby sa vjadri1i 

ku kontrole ak majú nejaké námietky alebo otázky ku kontrole. 

 

Pani starostka: v marci prebehne audit, tak tých číselných hodn5t a 

informácií bude viac. V právomoci starostky obce je poskytnúť soc. 

výpomoc vo výške 500,-- Sk. Z UPSVaR Poltár, posielajú občanov, ktorí sú 

v hmotnej núdzi s informáciami o pomoci od obce, je to všetko ako 

začarovaný kruh. 

 

Pani O. Gablasová: 

Nebolo by vhodné nájsť sociálneho pracovníka, aby usmernil ľudí, aby 

vedeli hospodáriť s finančnými prostriedkami — jedná sa hlavne o rómskych 

občanov. 

 

Pani starostka: 

Sociálny pracovník musí mať vysokú školu, obec bude musieť mať sociálneho 

pracovníka ak prejde zákon 448, kde takýto pracovník bude musieť 

vypracovať soc. posudok na umiestnenie do domova d5chodcov. 

Ďalším problémom je zákon 448/2008 Z.z., ktorý nie je ešte novelizovaný - 

týka sa občanov umiestnených do domova dôchodcov, kde obec tiež musí 

doplácať fin. prostriedky príslušnému Domovu dôchodcov na takéhoto 

umiestneného občana. 

 

Správa o výsledku kontroly je vypracovaná písomne a tvorí súčasť tejto 

zápisnice. 

Pani starostka dala h1asovať za schválenie správy o výsledku kontroly 

h1avnej kontrol6rky obce 

 

Za: 6 p. Balkovský Igor Proti: O Zdržal sa: O 

p. Poliačik Igor p. Deáková Viera 

p. Gablasová O1ga p. Kiapeš Ján 

p. Melicher Jozef 

7. Schválenie plnenia rozpočtu na rok 2009 

Pani starostka požiadala p. Spodniakovú Eriku, aby oboznámila poslancov s 

vypracovanými tabuľkami plnenia rozpočtu za rok 2009. 



Príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu a ich plnenie je 

vypracované písomne a tvorí súčasť uvedenej zápisnice. 

 

Pani starostka nakoniec dala schváliť plnenie rozpočtu na rok 2009 

 

Za: 6 p. Balkovský Igor  Proti: 0 Zdržal sa: 

p. Poliačik Igor 

p. Deáková Viera 

p. Gablasová O1ga 

p. Kiapeš Ján 

p. Melicher Jozef 

 

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

Komisie nezasadali, preto pani starostka vyzvala predsedov komisií, či 

nemajú nejakú žiadosť, ktorá nebola prerokovaná. 

Pán Melicher: 

- ja by som chcel predniesť žiadosť od p. Palíka Júliusa, ktorý žiada 

poslancov o schválenie finančných prostriedkov na hokejový turnaj o Pohár 

primátora mesta Lučenec, keď sa nehral v zime hokejový turnaj o pohár 

starostky obce v Cinobani. Žiadajú o finančnú Čiastku vo výške 150 €, 100 

€ na preplatenie štartovného a 50 € na nejaké občerstvenie. 

Pani starostka pripomenula poslancom, že v tomto roku nás čaká v lete 

cyklomaratón, heligonkári, úcta k starším a iné pripravované aktivity. 

Pani starostka dala hlasovať za návrhy, ktoré padli: kto je za 

poskytnutie 100 € na preplatenie štartovného z kapitoly kultúra a šport 

 

Za: 6 p. Balkovský Igor Proti: 0 Zdržal sa: 0 

p. Poliačik Igor p. Deáková Viera 

p. Gablasová O1ga p. Kiapeš Ján 

p. Melicher Jozef 

 

9. Rôzne - informácie o získaní NFP na investičné akcie, žiadosti, 

členské príspevky, zmluvy, ponuky a iné 

 

9.1. Informácie o nenávratných finančných prostriedkoch uvedených 

projektov 

a) ,,Rekonštrukcia a prístavba ZŠ s MŠ Cinobaňa s cieľom zvýšenia kvality 

vzdelávania a energetickej hospodárnosti budov 

 

Pani starostka informovala poslancov o potvrdení registrácie žiadosti o 

nenávratný fin. príspevok Ministerstva vlády a regionálneho rozvoja SR 

RQP 1.12009/01 infraštruktúra vzdelávania zo dňa 17.7.2009 

,,Rekonštrukcia a prístavba ZS s MS Cinobaňa s cieľom 

zvýšenia kvality vzdelávania a energetickej hospodárnosti budov vo výške 

702.035,26 € z toho požadovaná výška 666.933,50 € a spolufinancovanie 

obce vo výške 35.101,76 E. Projekt bol úspešný a v budúcom roku sa začne 

realizácia projektu ( bude sa zatepľovať hl. budova zjužnej a severnej 

strany a u-čko hl. budovy. , prepojenie hl. budovy s telocvičňou, celý 

obal strechy, lavice, technické zariadenie... 

Do konca februára 2010 je potrebné vydokladovať verejné obstarávanie, 

výstavba začne v júni alebo v júli. 

 

 

 

 

b) ,,Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa 

- projekt bol podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Momentálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré je potrebné potom 

vydokladovať na Ministerstvo výstavby 

Ide o fin. čiastku vo výške 878 605,89 E. 



 

c) Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa 

 

- 23.11.2009 bola vyhlásená výzva do 1. kola, nebolo však možné vybaviť 

stavebné povolenie za taký krátky čas 

- prihlásime sa do 2 kola výzvy, ktoré bude vyhlásené v júni 2010 

- projekt v Katarínskej Hute bude musieť byt opravený, kanalizácia tam 

ide cez pozemky firmy Slovglass. 

- realizuje nám to firma IKF Service na fin. prostriedky vo výške 4 087 

914,22 € 

Uvedené informácie zobrali p. poslanci OZ na vedomie. 

 

9.2. „Prihláška do RVCRS na rok 2010“ 

Pani starostka informovala poslancov o podpísaní prihlášky do 

Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota na rok 2010. Uhradili 

sme členský poplatok vo výške 239,90 €. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie ajednoh1asne 

schválili členský poplatok. 

 

9.3. „Farebni5 svet žien“ 

Pani starostka požiadala p. Silviu Očovanovú, aby informovala poslancov o 

projekte ,, Zelená pre seniorov - Farebný svet žien, nadácie firmy 

Orange, ktorý momentálne prebieha a je úspešný. 

Tento mesiac sa končí s varením a začne prebiehať maľovanie na hodváb. 

Dňa 24. februára sa bude konať prezentácia v Bratislave, kde sme pozvaní. 

Berieme so sebou pečivo čerstvo napečené, fotografickú dokumentáciu. 

Reprezentovať nás budú p. Palíková z Turičiek, p. Špaková A. z 

Katarínskej Huty, pani Podmanická E. z Katarínskej Huty a p. Silvia 

Očovanová, ktorá sa tomuto projektu venuje. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie.  

 

9.4. Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 

Pani starostka informovala poslancov OZ o preplatenom členskom príspevku 

v sume 275 € do OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie a schválili 

jednohlasne členský príspevok. 

 

9.5. 65. Výročie oslobodenia obce 

Pani starostka informovala o oslavách 65. Výročia Oslobodenia obce 

Cinobaňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.1.2010 a zúčastnilo sa ho cca 70 

ľudí. 

Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.  

 

9.6. Výstup na Striebornú 

Pani starostka informovala poslancov o usporiadaní 32. ročníka zimného 

výstupu na Striebornú, ktoré sa konalo dňa 20.2.2010. Výstupu sa 

zúčastnilo 63 účastníkov. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie. 9.7. Podielové dane 

obce FO r. 2009 

 

Pani starostka informovala o podiele obcí na dani z príjmov FO ktoré bolo 

v roku 2009 vo výške 506.000 € a o znížení o 2. mil. Sk. Ku koncu roka 

nám Ministerstvo poukázalo vyše 1.mil. Sk ako doplatok. Podiel obcí na 

dani z príjmov FO pre rok 2010 kleslo na úroveň roku 2007 t.j. 402.553 €. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie.  

 

9.8. Rozpis normatívnych fin. prostriedkov na rok 2010 

Pani starostka informovala o rozpise normatívnych finančných prostriedkov 

na Základnú školu s materskou školou: normatív na prenesené kompetencie 



je 347.969 E. V roku 2009 to bola fin. čiastka vo výške 341.016 C. Ide o 

malý nárast. 

Uvedenú informáciu zobrali p. poslanci OZ na vedomie. 

 

10. Diskusia 

Pani starostka vyznala prítomných k diskusii. Do diskusie sa prihlásili: 

a/ Pani Gabľasová: pani starostka nemôžeš nás oboznámiť s číslami 

o počte nezamestnaných a poberateľov dávok v hmotnej núdzi? 

Pani starostka: 

- tento krát Vám to nepoviem, nemám presný zoznam, malo by ich byt okolo 

257, ale nie je to hodnoverné číslo. 

Od 1.2. 2010 do 3 1 .3 .20 1 0 prebieha projekt kde sú zamestnaní na 

aktivačných prácach a títo sa aj skúšajú. Od 1.4.2010 by mal prebiehať 

projekt Fondu sociálneho rozvoja, kde budú školenia a kde by mali byt 

zamestnaní občania, ktorí sú v HN na plný 8 hodinový pracovný úväzok. 

Tento projekt by mal prebiehať 9 mesiacov, nezáleží na tom kedy začne a 

mal by trvať do roku 2011. 

Mali by dostávať minimálnu mzdu, ktorá je teraz 307,70 € a neskôr by sa 

mal plat zvýšiť. 

 

b/ Pán Garaj: v Katarínskej Hute chcete robiť kanalizáciu, aj v obci? 

Pani starostka: je projekt urobený aj v obci. Pomaly si v obci začínajú 

stavať aj biologické čističky. 

 

c/ Pani Gablasová: 

- chcem sa poďakovať p. starostke a Silvii Očovanovej za dôstojne 

pripravený pohreb p. Korimovej Moniky. Chcem vyzdvihnúť ako p. starostka 

dokázala utešovať v ťažkom bôli rodinu a ešte aj viesť celý priebeh 

pohrebu. Ďakujeme. 

Pán Andrášik: všetko bolo pekné len pri hrobe nič nepočuli ľudia. 

 

Pani starostka: urobila som to zámerne, nezobrali sme k hrobu mikrof6n, 

pretože toho žiaľu bolo aj bez tak dosť. 

 

d/ Pán Poliačik: chcem sa opýtať na vodovod v KH - či sa ten projekt robí 

Pani starostka: áno robí sa 

 

11. Návrh na uznesenie 

Predseda návrhovej komisie pán Ján Kiapeš prečítal návrh na uznesenie č. 

2/2010 z 22.02.2010 

 

- p. starostka dala hlasovať  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: O 

p. Balkovský Igor p. Poliačik Igor p. Deáková Viera 

p. Gablasová O1ga p. Kiapeš Ján 

p. Melicher Jozef 

p. Ing. Andrášik Juraj 

 

12. Záver 

Na záver poďakovala p. starostka všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia zápisnice: 

I. overovateľ: p. Ing. Juraj Andrášik 

II. overovateľ: p. Igor Balkovský  

 

Zapísala: Erika Spodniaková pracovníčka 0cÚ 

 

Ing. Mária Švikruhová, 

starostka obce 


