Z Á P I S N I C A č. 1/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v CINOBANI, ktoré sa konalo dňa 26.
februára 2014 v zasadačke KD v Cinobani.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 6 podľa prezenčnej listiny
STAROSTA OBCE
HLAVNÝ KONTROLÓR : neprítomný
PRACOVNÍCI OBCE

1/ Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Jozef Melicher, ktorý prítomných
poslancov, pracovníkov OcÚ, občanov a hostí privítal na zasadnutí OZ.
2/ Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a schválenie návrhovej
komisie
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:
p. Dušan Kiapeš
p. Milan Káka
Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená
Silvia Očovanová, prac.OcÚ
/Zhodnotenie účasti poslancov vykonala zapisovateľka zápisnice: /
z 9 poslancov OZ je prítomných 6, OZ je uznášania schopné
Za zapisovateľku Uznesenia č. 1/2014 OZ bola určená Mária Balkovská, prac. OcÚ

3/ Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov:
predseda :
členovia:

p. Pavol Korim
p. Ján Antal
p. Zuzana Hadbavná
doplňujúce návrhy neboli
Hlasovanie: Za:

6

zdržal sa:

0

proti: 0

Zhodnotenie: návrhová komisia bude pracovať v zložení:
predseda : p. Pavol Korim
členovia:
p. Ján Antal
p. Zuzana Hadbavná
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť týmto programom

4/ Program zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesenia OZ č.8/2013 zo dňa 11.12.2013
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
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7. Podnety od občanov obce
8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
9. Schválenie VZN č. 4/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Cinobaňa
10. Schválenie VZN č. 23/2014 ktorým sa určujú podmienky zneškodňovania obsahu žúmp
a likvidácia odpadových vôd v obci
11. Schválenie VZN č. 9/2014 Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v obci Cinobaňa
12. Rôzne – informácie ,žiadosti, podnet , pripomienky a iné
13. Diskusia
14. Záver zasadnutia OZ
Dostavil sa poslanec Dušan Belko o 17.15 hod.
Pripomienky k programu: - neboli
Hlasovanie - kto je
za : 7

proti:

0

zdržal: 0

starosta obce skonštatoval, že OZ sa bude riadiť uvedeným programom.

5/ Kontrola plnenia Uznesenia č. 8/2013 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 8/2013 zo dňa 11.12.2013 v bode V. u k l a d á:
1. Pripraviť ponuku – plechové prestrešenie budovy materskej školy
Termín:

do konca apríla

Zodp.: Ing. Bračoková Lívia

- úloha je v plnení

6/ Zápis – správa hlavnej kontrolórky obce
Protokol – kontrola vymáhania pohľadávok za rok 2012 zúčtovaných podľa inventarizácie
k 31.12.2012
- správa bola poslancom doručená.
- keďže pripomienky zo strany poslancov neboli p. starosta podal
návrh do Uznesenia č.1/2014 uviesť
OZ berie na vedomie Protokol a správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce.
Dostavil sa poslanec Michal Garaj o 17.25 hod.

7/ Podnety od občanov obce
- Dostavil sa poslanec Ivan Zoka o 18.05 hod.
- M. Sivoková: do obecných novín Cinobanský občasník som poslala príspevok, ktorého
vydanie redakčná rada zamietla z rôznych dôvodov (technické dôvody - jeho dĺžka), rada by
som prečítala svoj príspevok teraz.
Príspevok M.Sivokovej v plnom znení je prílohou zápisnice.
- M. Sivoková: chcem sa opýtať, prečo bol starosta obce s poslancami akurát v Trnovci nad
Váhom?
- Starosta obce: ďakujem za obsiahli a konštruktívny príspevok. V našich novinách však
nemohol byť uverejnený taký dlhý článok. Problém z kanalizáciou je dlhodobý, ešte
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z minulých volebných období. V Tvojom príspevku je veľa vecí pravdivých, ale mnohé z nich
sme, aj v minulosti ako poslanci nevedeli ovplyvniť, rozhodnutia sa nedoťahovali do konca.
Počas tohto volebného obdobia sa poslanci OZ zaoberali problémom kanalizácie od
začiatku, aj keď to nebolo spomenuté v zápisniciach. Keď sa pripravoval projekt námestia,
bolo sľúbené aj riešenie kanalizácie, čo sa však reálne nezrealizovalo. Ako vtedajší poslanci
sme boli nedostatočne informovaní.
Čo sa týka stočného ČOV v Cinobani pracuje v skúšobnom režime, čo sa má do polroka
zmeniť a ČOV by mala byť skolaudovaná. Na prezentácii projektu tlakovej kanalizácie (TK)
vystupoval Ing. Hronec veľmi odborne a o podrobnostiach informoval občanov. Dlhodobo
som si analyzoval aké projekty majú iné obce. Pri gravitačnej kanalizácii (GK) sú problémom
vlastnícke vzťahy na pozemkoch, ktorými by prechádzala a s dotekaním balastných vôd.
Naopak výhodou TK je, že nevedie súkromnými pozemkami, v obci sa nebude musieť robiť
veľká rozkopávka, občania si nebudú musieť na vlastné náklady stavať prečerpávacie
stanice. Už teraz má veľké problémy Katarínska Huta, preto že tam nie je kanalizácia a tak
isto je to aj v Maši. Bol som na školení v Nitre, kde bol predstavený projekt TK, pre našu
obec je to veľmi dobré riešenie. Čo sa týka poruchovosti, tá je všade a technológie idú
každým dňom dopredu. Pre našich občanov je výhodná aj z hľadiska dĺžky prípojok, ktoré by
museli byť pri GK.
Do Trnovca nad Váhom sme išli preto, že tam Ing. Hronec robil dozor.
- M.Sivoková – prečo sa stočné neúčtovalo od roku 2010 a prečo ČOV fungovala bez
povolenia? Ako vymôžete peniaze spätne za roky neplatenia stočného?
- D.Kiapeš: bol som rád, že sme boli práve v Trnovci nad Váhom, pretože nás obcou
previedol pracovník, ktorý tomu rozumie, vedel porozprávať o problémoch, ktoré však
v najväčšej miere zapríčinili nezodpovední občania.
- R.Spodniak: prečo nemôže byť v projekte kombinácia TK a GK? Tie nádrže pri TK sa budú
musieť pravidelne čistiť od usadenín, občania budú mať iba starosti, ak sa budú aj čerpadlá
kaziť a kto to bude po rokoch opravovať, keď už nebudú v záruke?
- M.Sivoková: zisťovala som si, že TK je aj v obciach, ktoré sú bližšie ako Trnovec nad
Váhom a starostovia dotknutých obcí mali s TK problémy, kazili sa im tie čerpadlá.
- D.Kiapeš: A povedali prečo sa im kazili?
- M.Sivoková: je ťažko ustriehnuť, čo ľudia do kanalizácie hádžu, ale boli to dôvody, že tam
hádzali občania čokoľvek. Aj tak si myslím, že TK je najdrahšia a za 4 roky by sa náklady na
GK vrátili. TK má aj náklady na pracovnú silu, ktorá bude vykonávať obsluhu a údržbu.
- Starosta obce: dlhodobo sa nič neriešilo a teraz je všetko problém! Občania s TK súhlasili
v dotazníku.
- M.Sivoková: občania našej ulice sú proti TK.
- D.Podhorec: treba urobiť tak, aby bola spokojná väčšina občanov.
- Ing. Magic: šachty sú vecou prevedenia. Veľmi veľký objem robia na ČOV balastné
(dažďové) vody, aj to sú náklady obce. Ak bude mať súkromník čerpadlo, bude si ho chrániť,
nebude do nádrže púšťať balastné vody a tým sa veľmi znížia náklady na ČOV. Výhodou je
aj to, že nádrž môžete na pozemku umiestniť kde vám vyhovuje.
- p. Bajčíková: na zasadnutie som prišla preto, lebo sa chcem starostovi obce poďakovať za
to, že aj napriek problémom vyriešil problém vody na Grgovom vŕšku. Prosím aj poslancov,
aby sa celý projekt dotiahol do úplného konca aj s urobením rozboru vody.
- Starosta obce: prosím o zápis do Uznesenia v bode VI. Ukladá v priebehu tohto volebného
obdobia ukončiť právnické vzťahy okolo studne v Katarínskej Hute.
- J.Podhorec: Aká je spravodlivosť, že si musíme platiť vývozy aj zneškodňovanie
odpadových vôd ale tri roky neplatil nikto, a prečo prevádzkuje ČOV cudzia osoba a nemôže
si ju prevádzkovať Obec, ako je to na Málinci?
- Starosta obce: Je potrebná odborne spôsobilá osoba a Málinec si nič neprevádzkuje sám,
tiež je tam na to odborne spôsobilá osoba!
D.Podhorec: starosta by mal riešiť veci s dlhodobým dosahom.
-M.Sivoková: bolo by ústretové riešenie zvolať ešte jedno verejné stretnutie s občanmi,
znovu všetko vysvetliť a nájsť spoločné riešenie.
- Starosta obce: v priebehu mesiaca marca zvoláme verejné stretnutie s občanmi, prosím
zapísať to aj do Uznesenia.
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-D.Belko: Prvý rok volebného obdobia sme riešili námestie a základnú školu. Nikto
z bývalého vedenia nám neprišiel nič vysvetliť. Veľa vecí sme dobiehali nad rámec projektu,
podali sme množstvo reklamácií, občania chodia málo na zastupiteľstvá a potom si myslia,
že mi tu nič nerobíme!
- Starosta obce: táto diskusia nikam nevedie, a keďže je už doba pokročilá a my máme ešte
celý program pred sebou, žiadam vás o ukončenie tohto bodu programu s tým, že zvoláme
nové verejné stretnutie aj s projektantom a tam sa budeme problému podrobnejšie venovať.
Ďakujem všetkým občanom za ich názory a pripomienky.

8/ Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
V mesiacoch január a február 2014 zasadala komisia redakčnej rady, komisia kultúry,
telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku a komisia stavebná.
Starosta obce: Prosím predsedu komisie redakčnej rady Pavla Korima, aby informoval
o programe zasadnutia.
Predseda komisie redakčnej rady
- informoval o mimoriadnom zasadnutí redakčnej rady zo dňa 16.01.2014
- informoval o pripravovanom čísle Cinobanského občasníka X/2
Zápisy zo zasadnutia komisie sú prílohou zápisnice.
Informácie zo zasadnutí komisie zobrali poslanci na vedomie.
Starosta obce: Prosím predsedu komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného
poriadku Ivana Zoku, aby informoval o programe zasadnutia.
Predseda komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku
- na zasadnutí komisie zo dňa 20.1.2014 bola prejednaná sťažnosť zo dňa 15.1.2014,
v ktorej žiadateľ žiada riešenie porušovania domového poriadku a rušenie susedov.
Predseda informoval o stanovisku komisie.
Zápis zo zasadnutia komisie je prílohou zápisnice.
Informáciu zo zasadnutia komisie zobrali poslanci na vedomie.
- predseda komisie Ivan Zoka navrhol prijatie nového člena Bc. Petra Katonu do komisie
kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku.
Poslanci doplnenie Bc. Petra Katonu do komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej
a verejného poriadku schválili.
Starosta obce: Prosím predsedu komisie stavebnej Dušana Kiapeša, aby informoval
o programe zasadnutia.
Predseda stavebnej komisie
1) Žiadosť pani Sivokovej a pána Sivoka o pripojenie ich nehnuteľnosti do gravitačnej
kanalizácie.
Dňa 21.1.2014 podala rodina Sivoková žiadosť o pripojenie ich nehnuteľnosti do gravitačnej
kanalizácie. Žiadajú o vybudovanie kanalizačnej prípojky z pozemku oproti Miroslava Garaja
na ich pozemok na náklady obce. Pokiaľ je to technicky možné žiadajú jej vyspádovanie.
Kanalizačná rúra na ich pozemku je v hĺbke cca 1m.
Odporúčanie komisie:
Komisia neodporúča požadovanú prípojku z finančného hľadiska realizovať, nakoľko sa
v súčasnosti realizuje projekt tlakovej kanalizácie. Posledná šachta gravitačnej kanalizácie
sa nachádza na pozemku pri drevenej garáži pána Miroslava Garaja. Pokiaľ by sa z tohto
miesta realizovala prípojka k rodinnému domu p. Sivokovej musela by sa riešiť pretlakom
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popod hlavnú komunikáciu k nehnuteľnosti rodinného domu cca 100 m, čo by bolo technicky
náročne a finančne nákladné.
Pre presné vyčíslenie všetkých nákladov a technického riešenia požiada komisia
o stanovisko Ing. Karmana – prevádzkovateľa obecnej kanalizácie a ČOV.
Starosta obce: Prosím pripomienky poslancov.
Pripomienky – žiadne.
Starosta obce: Dávam návrh na hlasovanie:
Kto je za to, aby bola nehnuteľnosť rodiny Sivokovej pripojená do gravitačnej kanalizácie na
náklady obce.
Hlasovanie: za: 0
proti: 8
zdržal sa: 1 (Dušan Kiapeš)
Konštatujem, že žiadosť nebola schválená. Prosím zapísať do uznesenia – Obecné
zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť rodiny Sivokovej o pripojenie ich nehnuteľnosti do
gravitačnej kanalizácie na náklady obce.
2) Prerokovanie územného plánu obce Cinobaňa – Zmena a doplnok č.1
Komisia prerokovala návrh nového územného plánu pre obec Cinobaňa a ich častí a k.ú.
Turičky. Boli prerokované všetky zmeny oproti Územnému plánu z roku 2004.
Odporúčanie komisie: Komisia odporúča predložený návrh Územného plánu schváliť.
Starosta obce: Doporučujem uvedený návrh Územného plánu schváliť na zastupiteľstve,
ktoré by sme zvolali na 17.3.2014. návrh VZN k prerokovaniu Územného plánu bude
zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce zajtra.
3) Žiadosť o premiestnenie alebo zrušenie autobusovej zastávky
Dňa 18.12.2013 podal Miroslav Korim žiadosť o premiestnenie alebo zrušenie autobusovej
zastávky, nakoľko už dlhšiu dobu musí riešiť problémy s neprispôsobivými občanmi pred
jeho rodinným domom . Dennodenne musí po nich zbierať odpadky z pred brány, opravovať
plot, zasklievať na pivnici okná. Nakoľko mu na nehnuteľnosti vzniká dennodenne škoda
žiada o premiestnenie tejto zastávky.
Odporúčanie komisie:
Komisia prejednala doručenú žiadosť a vzhľadom k tomu, že na tejto ulici nie je ďalšie
vhodné miesto na umiestnenie autobusovej zastávky a bezpečné parkovanie autobusov,
odporúčame, aby táto zastávka ostala na pôvodnom mieste.
Obec bude toto miesto viac monitorovať, aby nedochádzalo k ujme na majetku p. Korima.
Starosta obce: Prosím pripomienky poslancov. Žiadne pripomienky.
Dávam hlasovať. Kto je za to, aby zastávka zostala na pôvodnom mieste.
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Konštatujem, že žiadosť nebola schválená. Prosím zapísať do Uznesenia.
Druhé zasadnutie stavebnej komisie.
1)Prerokovanie upraveného VZN č. 23/2014, ktorým sa určujú podmienky zneškodňovania
obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd v obci
Upravené VZN o odvádzaní odpadových vôd obsahuje nový článok č. VI. - Povinnosti
spojené s prevádzkovaním žumpy.
Vo VZN bude zakomponovaný ďalší bod, že likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov
bude v rovnakej výške ako u producentov, ktorí sú napojení na gravitačnú kanalizáciu.
Komisia navrhuje sumu 0,50 €/m3/na osobu/ ročne za likvidáciu odpadových vôd pre
prevádzkovateľa žumpy.
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Táto suma bude zakomponovaná v smernici, ktorá bude súčasťou VZN a každoročne sa
bude schvaľovať Obecným zastupiteľstvom.
Obec zabezpečila výberovým konaním oprávnenú osobu na odvoz odpadových vôd
– p. Klinčoka s cenovou ponukou, ktorá bola doručená do každej domácnosti a je
uverejnená stránke obce. Cenová ponuka zahŕňa iba odvoz odpadových vôd.
Producenti odpadových vôd si môžu odvoz žumpových vôd zabezpečiť aj cez inú
organizáciu, ktorá im za tento vývoz poskytne doklad.
Odporúčanie komisie:
Komisia odporúča navrhované VZN schváliť.
Starosta obce: Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce.
Prosím Ing. Bračokovú o vyhodnotenie či boli k uvedenému návrhu nejaké pripomienky.
Prosím pripomienky poslancov. Žiadne pripomienky.
Dávam návrh na hlasovanie, kto je za to, aby Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2014
Obce Cinobaňa, ktorým sa určujú podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a likvidácia
odpadových vôd v obci Cinobaňa bolo prijaté.
Hlasovanie: za: 8

zdržal sa: 1 (Michal Garaj)

proti: 0

Konštatujem, že Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2014 Obce Cinobaňa, ktorým sa
určujú podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd v obci
Cinobaňa bolo prijaté, tým sa ruší VZN č. 23/2012 prijaté 12.12.2012. prosím zapísať do
Uznesenia.
Ďalej dávam návrh na zrušenie Uznesenia č.2/2013 zo dňa 15.4.2013 v bode schvaľuje pod
č.11 jeden bezplatný vývoz odpadových vôd na jednu rodinu za rok v domácnosti, kde nie je
vybudovaná kanalizácia.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0

Konštatujem, že uvedený bod Uznesenia bol zrušený. Prosím zapísať do Uznesenia do bodu
ruší.
Starosta obce: Ďalej dávam návrh do zastupiteľstva:
Kto je za to, aby výška poplatku za zneškodnenie 1 m3 odpadových vôd zo žúmp a septikov
na ČOV v Cinobani bol 0,50 € rovnako ako pre občanov, kde je vybudovaná kanalizácia.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0

Konštatujem, že uvedená suma bola schválená. Prosím zapísať do Uznesenia.
2) Prerokovanie VZN č. 7/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Cinobaňa
Odporúčanie komisie:
K predloženému VZN neboli žiadne pripomienky, komisia odporúča predložené VZN
schváliť.
Starosta obce: Dávam návrh na hlasovanie. Kto je za to, aby Všeobecne záväzné nariadenie
č.7/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Cinobaňa bolo prijaté.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0
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Konštatujem, že Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2014 o spôsobe nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cinobaňa bolo
prijaté, tým sa ruší VZN č. 7/2004 prijaté 21.9.2004. prosím zapísať do Uznesenia.
Ďakujem predsedom komisií.
Pokračujeme ďalej.
Bod programu č. 9 a 10 sme prebrali, pokračujeme bodom č.11

11/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2014 Trhový poriadok pre
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Cinobaňa
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce. Prosím p. Eriku
Spodniakovú o zhodnotenie, či boli k uvedenému VZN prijaté nejaké pripomienky.
Pani Spodniaková prečítala pripomienky k VZN:
1. článok 3 v bode 4.
- zmeniť verejné priestranstvo (parkovisko) pred 60 b.j. 104/1-7 Cinobaňa
- na verejné priestranstvo (parkovisko pred MŠ)
2. článok 5 bod 2.
- poplatok za zverejnenie príležitostného trhu miestnym rozhlasom je 3 €
- zmeniť .... je zverejnený v sadzobníku úhrad od občanov a organizácií.
3. článok 3 bod 1.
- doplniť. ....vydáva obec povolenie na základe žiadosti predávajúceho/príloha č. 1 tohto
VZN/, pričom
Pripomienky boli zapracované do VZN.
Starosta obce: Dávam hlasovať. Kto je za to, aby Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014
Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci
Cinobaňa bolo prijaté.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0

Konštatujem, že Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 Trhový poriadok pre predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Cinobaňa bolo prijaté, tým sa
ruší VZN č.9/1998 prijaté 21.8.1998. prosím zapísať do Uznesenia.

12/ Rôzne – informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné
1) Ponuka Centra prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
Uvedená spoločnosť pre nás pracovala aj v minulosti. Doporučujem poslancom uvedenú
ponuku schváliť a využívať ich služby aj v budúcnosti.
Dávam hlasovať. Kto je za to, aby sme aj naďalej využívali služby CPK v Poltári.
Hlasovanie: za: 9
proti:0
zdržal sa: 0
Prosím zapísať do Uznesenia.
Starosta obce: Vypracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
(PHSR). Dokument je potrebný k čerpaniu z fondov EU. Dostali sme ponuky na spracovanie
dokumentu, odporúčal by som Centrum pre podnikateľov v Poltári, ktoré má dokument už
v minulosti vypracovalo.
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2) Voľby prezidenta SR – 15. marca 2014.
Starosta obce informoval poslancov o počte volebných okrskov v Cinobani, o mieste a čase
konania volieb, o technickom zabezpečení volieb, o menovaní zapisovateliek do jednotlivých
volebných okrskov.
3) Zámer priameho predaja majetku obce
- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obce:
- Zámerom priameho predaja z majetku obce Cinobaňa je pozemok vo výmere
3 043 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Cinobaňa, okrese Poltár, evidovaný na LV 1605
a LV 738
jedná sa o novovytvorené parcely, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely
E-KN č. 547/1 - druh pozemku vodná plocha , ktoré boli zamerané geometrickým
plánom č. 32616881-096/2013 nasledovne:
parcela C-KN č. 547/12 vo výmere 99 m2 vedená ako ostatná plocha
parcela C-KN č: 547/11 vo výmere 288 m2 vedená ako ostatná plocha
parcela C-KN č: 547/10 vo výmere 141 m2 vedená ako ostatná plocha
parcela C-KN č. 547/8 vo výmere 73 m2 vedená ako ostatná plocha
parcela C-KN č. 547/13 vo výmere 140 m2 vedená ako ostatná plocha
parcela C-KN č.582/3 vo výmere 2 442 m2 vedená ako zastavaná plocha, ktorá
vznikla odčlenením od pôvodnej parcely E-KN č. 582 – druh pozemku zastavaná
plocha
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) sa jedná o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
uvedený majetok sa stal pre obec nadbytočným, nakoľko ho nijak nevyužíva a ani
v budúcnosti nemá záujem ho využívať, pričom z neho pre obec neplynie žiaden prínos.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) sa jedná o pozemok, ktorý prechádza pozemkami žiadateľov
Do zámeru treba zakomponovať vecné bremeno, kde budú vlastníci súhlasiť s vedením
napr. kanalizácie, plynovodu.
Dávam hlasovať. Kto je za schválenie zámeru priameho predaja majetku obce.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0

Konštatujem, že Zámer priameho predaja majetku obce bol odsúhlasený. Prosím zapísať do
Uznesenia.
4) Menovanie Jána Antala ako prísediaceho na Okresnom súde v Lučenci
Dávam hlasovať. Kto je za menovanie Jána Antala za prísediaceho na Okresnom súde v
Lučenci.
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti:0

Konštatujem menovanie Jána Antala za schválené. Prosím zapísať do Uznesenie.
5) 70. výročie SNP – požiadavka Základnej organizácie Slov. zväzu protifašistických
bojovníkov Cinobaňa o vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku francúzskych partizánov,
ktorí počas druhej svetovej vojny operovali v okolí Cinobane. Organizácia žiada, aby Obec
finančne prispela na výrobu pamätnej tabule. V mesiaci marec má organizácia
vyhodnocovaciu schôdzu, dovtedy by chceli vedieť stanovisko Obce.
Dávam hlasovať, kto je za to, aby Obec Cinobaňa dala vyhotoviť pri príležitosti 70. výročia
SNP pamätnú tabuľu francúzskym partizánom.
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 3

proti:0
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Konštatujem schválenie financovania pamätnej tabule pri príležitosti 70. Výročia SNP.
Prosím zapísať do Uznesenia.
Ďalej dávam hlasovať, o výške finančného príspevku na vyhotovenie pamätnej tabule pri
príležitosti 70. výročia SNP. Kto je za schválenie finančného príspevku v sume 500,00 €.
Hlasovanie: za: 2

zdržal sa: 1

proti:6

Konštatujem, že návrh finančného príspevku v sume 500,00 € nebol schválený.
Dušan Belko: Treba pripraviť návrh pamätnej tabule a cenovú ponuku.
Starosta obce: Prosím zapísať do Uznesenia v bode VI. ukladá, zistiť cenové ponuky na
výrobu pamätnej tabule, termín – do najbližšieho zasadnutia OZ, zodpovedná – komisia
kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku.
6) Informácia o rozpočtových príjmoch a výdavkoch za rok 2013.
Informácia bola poslancom doručená.
Pripomienky zo strany poslancov neboli OZ zobralo uvedenú informáciu na vedomie.

7) Informácia o kultúrno – športových podujatiach v obci.
Starosta obce informoval poslancov o spoločenskej akcii Cinobanský ples a o turistických
akciách – Cinobanský bludár a Zimný výstup na Striebornú. V tejto súvislosti poďakoval
všetkým, ktorí sa akcií zúčastnili alebo pomohli pri ich organizovaní.
OZ zobralo Informáciu o kultúrno-spoločenský podujatiach v Cinobani na vedomie.
Prosím zapísať do Uznesenia.

13/ Diskusia
- M. Sivoková – bude na stránke obce zverejnená aj Smernica k VZN?
- Ing. Bračoková – bude zverejnená
- M. Sivoková – žiadam o uverejnenie môjho diskusného príspevku ako súčasť zápisnice aj
na webovej stránke obce. Ďalej žiadam ospravedlnenie za poškodenie mojej osoby v článku
– Otvorený list pre pani Sivokovú, pretože v tom článku boli uverejnené nepravdivé veci,
ktoré neviete dokázať. Preto žiadam ospravedlnenie, inak podniknem iné kroky.
- Dušan Belko – oceňujem Váš záujem a som rád, že si všímate veci, ale podľa môjho
názoru už zachádzate do krajností, ktoré nikam nevedú.
- Ivan Zoka – dovoľujem si tvrdiť, že väčšina prítomných občanov ani netušila, čo si vo
svojom príspevku prečítala. Reakcie prítomných pri pripadajú účelové a ich argumenty dosť
chabé a neopodstatnené. Ak by si ich Ty nezmobilizovala, ani by neprišli.
- Dušan Belko: padli tu tvrdé obvinenia o tom, že boli občania donútení!
- Starosta obce: súhlasím s zverejnením príspevku ako prílohy zápisnice, ale nesúhlasím
s uverejnením ospravedlnenia.
- M.Segeč: nebolo by možné aspoň raz za čas uskutočniť odvoz veľkoobjemového odpadu
ako sedačky, kreslá, nábytok z Katarínskej Huty? Ako správca spoločenstva mám záujem,
aby Obec čím skôr začala realizovať projekt kanalizácie, nakoľko situácia v Katarínskej Hute
je čím ďalej tým horšia.
- J.Antal: na ceste medzi Cinobaňou a Turičkami nesvieti verejné osvetlenie.
- Starosta obce: vieme o tom, treba však objednať plošinu, nakoľko rebrík je na tieto práce
nedostačujúci.
- P.Korim: bolo by dobré, aby sme sa zamysleli, ako zaujať a vyplniť voľný čas detí
a mládeže v našej obci. Možno by pomohlo poskytnúť im priestory KD alebo osloviť so
žiadosťou o pomoc Občianske združenie Cinobančan.
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- Starosta obce: dnešné deti sa nevedia správať, sťažujú sa na nich aj správcovia
viacúčelového ihriska na sídlisku v Cinobani. Ak však nezáleží rodičom na výchove ich detí,
ťažko to bude suplovať obec alebo škola. Občianske združenie aj obec organizuje mnoho
akcií, ktoré sú bezplatné, ale nikoho nemôžeme nútiť, aby sa ich zúčastnil. Mladí ľudia
nemajú záujem ani o účasť ani o pomoc pri organizovaní.
- D.Kiapeš: opäť žiadam o rozlíšenie hlásení v miestom rozhlase medzi obecnými hláseniami
a hláseniami napr. o predajoch. Riešila by to osobitná znelka pre obecné hlásenia.
Po skončení diskusie p. starosta vyzval predsedu návrhovej komisie p. Pavla Korima, aby
prečítal návrh Uznesenie č. 1/2014

14/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

Jozef Melicher
starosta obce
Zapísala: Silvia Očovanová

Overovatelia: Dušan KIapeš
Milan Káka

..........................................
..........................................
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