ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,
ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2014
v zasadačke KD v Cinobani.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov:
9
Prítomní poslanci:
9
Neprítomní poslanci: 0
Hlavný kontrolór:
Pracovníci obce:

Viera Bračoková - neprítomná
podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie OZ
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných
poslancov.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol : p. Ján Antal
p. Pavol Korim
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
/chýbal p. poslanec Belko D. a p. Zoka I./
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Ing. Líviu Bračokovú.
Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže overovatelia boli
jednohlasne schválení.
3. Schválenie návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci:
Predseda: p. Káka Milan
Člen
: p. Garaj Michal
Člen
: p. Kiapeš Dušan
Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová komisia bude
pracovať v navrhnutom zložení.
4. Schválenie programu OZ:
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia Uznesení č. 1/2014 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2014 a 2/2014 zo
dňa 17.3.2014
6. Podnety občanov obce
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ
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8. Schválenie VZN č. 18/2014 o chove psov a povinnostiach chovateľov a majiteľov psov
v Obci Cinobaňa
9. Schválenie VZN č. 27/2014 o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov
10. Schválenie VZN č. 10/2014 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií
11. Rôzne-informácie, žiadosti, zmluvy, ponuky a iné
12. Diskusia
13. Záver zasadnutia OZ
Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za program, ktorým
sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo:
Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti:

0

5. Kontrola plnenia Uznesení č. 1/2014 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2014 a 2/2014 zo
dňa 17.3.2014
Uznesenie č. 1/2014 zo dňa 26.2.2014 v bode VI. ukladá:
1. V priebehu tohto volebného obdobia ukončiť právnické vzťahy okolo studne v Katarínskej
Hute
Termín: do konca roka 2014
Zodp.: komisia stavebná a životného prostredia
- v plnení
2. Zvolať stretnutie občanov ohľadom tlakovej kanalizácie
Termín: do konca marca 2014 Zodp.: komisia stavebná a životného prostredia
- splnený
3. Zistiť cenové ponuky na výrobu pamätnej tabule
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálny
a verejného poriadku
- splnený
Uznesenie č. 2/2014 zo dňa 17.03.2014 v bode III. ukladá:
1. Zabezpečiť uloženie Zmeny a doplnku č. l Územného plánu obce Cinobaňa v zmysle
schváleného zákona
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: Ing. L. Bračoková
- splnený
2. Vypracovať nové VZN o chove psov, povinnostiach chovateľov a majiteľov psov v obci
Cinobaňa
Termín: do 23.4.2014
Zodp.: Ing. L. Bračoková
- splnený
3. Pripraviť kultúrne podujatie 7. Ročníka Stretnutia heligonkárov
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: kultúrna komisia
- splnený
4. Pripraviť podujatie 4. ročník Cinobanského kotlíka
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: kultúrna komisia
- splnený
5. Preposlať poslancom VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, dodatok + posledné dve
zmluvy o poskytnutie dotácie pre CŠK
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: Erika Spodniaková
- splnený
Pán Korim – znovu sa budem opakovať vo VZN o poskytnutí dotácií je bod 5) že dotácia je
len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa. Chcem, aby
tento bod nebol vo VZN uvedený.
- pán starosta dal do bodu ukladá prerobiť VZN o poskytovaní dotácie do najbližšieho OZ,
zodpovedná E. Spodniaková
- prišiel pán Zoka a p. Belko
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6. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na vybudovanie zastávok v Kat. Hute a Turíičkách
Termín: do najbližšieho OZ
Zodp.: Ing. L. Bračoková
- splnený
Uznesenie č. 2/2014 zo dňa 17.03.2014 v bode IV. doporučuje:
1. zabezpečiť funkčné využitie územia obce Cinobaňa podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 1
Územného plánu obce Cinobaňa
Termín: priebežne
Zodp.: starosta obce
- v plnení
6. Podnety občanov obce
6/1. P. Čomaj Igor :
- dopočul som sa že sú problémy s kanalizáciou, ja osobne hovorím rozhodne nie tlakovú
kanalizáciu
- na Banskej ulici sa riadi len jedna strana cesty, druhá strana sa neriadi
p. starosta:
- nie je pravdou, myslím si že sa neriadia z dôvodu, len ak sú poriadené, nedá sa zabezpečiť,
aby všade boli zamestnanci VPP.,
p. Čomaj: plasty sa plnia, sú už lisovacie kontajnery na plast, možnosť zakúpiť a soc.
odkázaní, ktorí nemajú príjem by mohli pracovať pri linkách. Zlisované plasty môžete predať.
- nebolo by lepšie prejsť na množstevný zber, keď separuje občan tak mu vzniká minimum
odpadu
p. starosta: - sú plné tie kontajnery, pretože občania plasty nepopučia, náklady na
separovanie sú veľké, novela zákona o odpadoch, znova má výjsť výzva – projekt na zberný
dvor, znova sa pokúsime získať finančné prostriedky a zapojíme sa do výzvy.
do bodu ukladá:
zabezpečiť nákup 3 ks zberných nádob na separované zložky odpadu
Termín: ihneď, Zodp.: Ing. Bračoková L. /pred b.j. 303/
6/2. P. Segeč M.
- ďakujeme za kontajner – zlikvidovali sme Domov dôchodcov
- myslíte na poštárku, ktorá musí vydávať poštu v daždi, zástavka by nemohla byť na to
určená?
p. starosta: v Katarínskej Hute nemáme žiadne také miesto iba dielne.
6/3. P. Sivoková M.
- chcem sa opýtať za studňu v KH, studňa je na cudzom pozemku, obec nemá oprávnenie na
dodávku pitnej vody
p. starosta: užívatelia sa poskladali na vybudovanie vodovodu, najvýhodnejšie bude
združenie, využíva pitnú vodu kostol, obec, príslušné chaty..., niekedy nebol problém
vybudovať vodovod, týmto ľuďom bolo stále sľubované, že sa vybuduje vodovod.
Každý starosta mal vo volebnom programe vybudovať vodovod v KH
p. Kiapeš: keď sme sa rozhodovali, vedeli sme že príde k tejto reakcii, ľahko sa nám hovorí
keď máme pri pozemku všetky siete aj vodu.
6/4. P. Čomaj I.:
- v Cinobanskom občasníku mi chýba hospodárenie obce, čo sa kúpilo v obci, či sa obec
nezadlžuje, proste ako prosperuje, záverečný účet je pre fundovaných ľudí, či hospodárite
s prebytkom alebo s deficitom, dobre by bolo takýto článok zverejniť ku koncu kalendárneho
roka
p. starosta: zrealizovala sa ZŠ, stred obce, chceme, aby sa zrealizoval projekt kanalizácie
p. Čomaj: gravitačná kanalizácia bola za Ríma, tlakové sú nové, prečo sa púšťame do tlakovej
kanalizácie, ktorá je poruchová, staré princípy boli najlepšie, treba zdravý rozum
p. starosta: obce, ktoré sa dynamicky rozvíjajú sa púšťajú do tlakových kanalizácií
p. Varga Ľ: pri tlakovej kanalizácii, že sa nemôže chodiť po dekli, takže dvor zostane
nefunkčný, len na prechádzku
p. starosta : dá sa urobiť železná konštrukcia a môže sa prejsť aj motorovým vozidlom
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- dávam slovo p. Antalovi, ktorý Vás oboznámi s overením petície ohľadne tlakovej
kanalizácie.
Pán Antal prečítal zápis zo zasadnutia komisie na overenie petície podanej dňa 17.3.2014
k vypracovaniu projektovej dokumentácie na gravitačnú (samospádovú) kanalizáciu
a následne na jej realizáciu.
Podpísaní obyvatelia obce Cinobaňa žiadame Obecný úrad v Cinobani, pána starostu
a poslancov, aby na miesto plánovanej tlakovej kanalizácii dali vypracovať projekt
gravitačnej samospádovej kanalizácie v obci Cinobaňa, časť Turíčky a Katarínska Huta.
Súčasne rušíme naše súhlasné stanoviská k tlakovej kanalizačnej prípojke, vydané v rámci
miestneho šetrenia v obci, vykonaného prostredníctvom firmy Aquamat s.r.o,, Lúčna 48, 974
01 Nemce. Petíciu podávajú: Mária Sivoková, Rudolf Spodniak, Ing. Marta Imreová. Počet
priložených podpisových hárkov je 10 a 137 podpisov.
Komisia na overenie petície preverila všetky náležitosti podanej petície a dospela k záveru, že
petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by znemožnili jej prešetrenie a konštatuje, že
petícia je v súlade s právnymi predpismi ustanovených v zákone o petičnom práve – Zák. č.
85/1990 Zb.
Komisia odporúča stavebnej a finančnej komisii prehodnotiť oba projekty tlakovej
a gravitačnej kanalizácie z hľadiska finančného a stavebno-technického s následným
odporúčaním pre najbližšie OZ.
Pán Kiapeš prečítal vyjadrenie z komisie:
- komisia odporúča OZ realizovať kombináciu gravitačnej a tlakovej kanalizácie. Gravitačná
kanalizácia by sa realizovala podľa projektu z r. 2009, ktorý realizovala spoločnosť IKF
Service Poprad s.r.o projektantom Inf. Soporským s korekciami, ktoré navrhne Ing. Hronec.
Pre obyvateľov, ktorí majú nehnuteľnosti postavené pod úrovňou terénu sa zrealizuje tlaková
kanalizácia podľa návrhu projektovej dokumentácie spoločnosti Aquamat s.r.o Nemce
s prečerpaním do gravitačnej kanalizácie.
Obyvatelia obce, ktorých súkromnými pozemkami bude kanalizácia prechádzať , budú
priebežne pozvaní na obecný úrad za účelom podpisu súhlasného stanoviska o umiestnení
kanalizácie na pozemkoch v súkromnom vlastníctve.
Pred zahájením stavby budú títo obyvatelia s obcou podpisovať zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na ich pozemkoch s následným zápisom na LV na Správe
katastra Poltár.
- zápis je súčasťou uvedenej zápisnice z OZ.
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ

Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady, príspevky do májového
vydania Cinobanského občasníka
- Úvodník – článok – Nie sú to len výhovorky ...
- Príspevky zo školy, výsledky súťaží ....
- ohliadnutie za uplynulým mesiacom + fotografie, pozvánky na podujatia, rôzne
informácie z obce
- aktivační pracovníci
- výpis z kroniky
- článok – aktuálna téma
- pochvalný list od čitateľky pani Jely Mackovej
-

uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie.

5

Komisia pre Občianske záležitosti:
Pán starosta požiadal pani Hadbavnú Zuzanu predsedkyňu komisie, aby prečítala program,
ktorým sa zaoberala ich komisia.
- Oboznámenie s Krajskou prehliadkou, ktorá sa bude konať dňa 14.5.2014 o 9.30 hod.
v Krematóriu v BB v Kremničke
- Delegovanie členov ZPOZ p. Z. Hadbavná, p. S. Očovanová, p. Varga J., p. starosta
obce
- Prehliadka sa bude viesť heslom V tichu a piete a pripraviť stimulované smútočné
obrady.
- Návrh členov komisie o navýšenie finančných prostriedkov na nákup ošatného –
každé 4 roky po 150 € na každého člena , začínajúc rokom 2014 a každý ďalší rok po
50 €
- Doporučujeme umiestniť pamätnú tabuľu na počesť padlých francúzskych partizánov
na Obecný úrad v Cinobani
p. Balkovská: na konci roka sa schvaľuje rozpočet, vtedy ste mali požiadať o navýšenie
fin.prostriedkov na ošatenie, teraz z kadiaľ zoberieme
p. starosta: na klube starostov sme sa rozprávali, že nikto nechce robiť v ZPOZe, neprejavujú
záujem, nemajú motiváciu, presuňme z reprezentačného 100,-- €
do bodu ukladá: pripraviť rozpočtové opatrenie na presun fin. prostriedkov na ošatenie pre
členov ZPOZ vo výške 100,-- €
Termín: do najbližšieho zasadnutia Zodp,: finančná komisia
p. starosta prečítal list od ZO SZPB .
- poslanci OZ sa zhodli na bom, že tabuľa bude vyrobená a bude odhalená a osadená na
Obecnom úrade – je to dôstojné miesto.
- nakoľko majitelia nesúhlasia na osadení v horárni
- p. starosta dal hlasovaťza umiestnenie pamätnej tabule francúzskych partizánov vyrobenej
pri príležitosti 70. výročia SNP na budovu Obecného úradu
za: 8 /odbehol p. Zoka/
proti: 0
zdržal sa:
0
- zakúpenie ikebán v Poltári v kvetinárstve EXPRES
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie

Komisia stavebná a životného prostredia:
Pán starosta požiadal pána Dušana Kiapeša predsedu komisie, aby prečítal program, ktorým
sa zaoberala ich komisia
7/1)) Návrh VZN č. 18/2014 obce Cinobaňa o chove psov a povinnostiach chovateľov
a majiteľov psov v obci Cinobaňa
- Návrh VZN je vypracovaný písomne a tvorí súčasť zápisnice. K návrhu neboli žiadne
pripomienky, komisia doporučuje OZ schváliť uvedené VZN.
-

pán starosta dal hlasovať za prijatie VZN

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

7/2)) Žiadosť p. Petra Adamca o doriešenie prístupovej cesty k rodinným domom so
súpisným číslom 261/16 a 262/18 a 263 na Záhradnej ulici a pouličného osvetlenia
Pán Peter Adamec žiadal o doriešenie prístupovej cesty k rodinným domom a pouličného
osvetlenia. Na prechod k rodinným domom momentálne využívajú chodník, ktorý vedie popri
potoku, kde nie je pouličné osvetlenie, v období dažďov je tento prechod sťažený, majú aj
problém s vynášaním komunálneho odpadu, nakoľko motorové vozidlo sa k týmto
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nehnuteľnostiam nedostane, počas zimy v čase snehovej nádielky si musia odhŕňať sneh na
vlastné náklady.
Komisia neodporúča realizáciu cestnej komunikácie k týmto nehnuteľnostiam, nakoľko by to
bolo pre obec finančne nákladné. Ďalším dôvodom je aj fakt, že rozšírenie cesty by si
vyžiadalo odkupovanie súkromných pozemkov za záhradami. Komisia odporúča osadiť stĺp s
osvetlením blízko k týmto nehnuteľnostiam, aby bola osvetlená aj táto časť obce a zabezpečiť
počas zimného obdobia odhŕňanie snehu.
- p. starosta dal hlasovať za osadenie pouličného osvetlenia a odhŕňanie snehu v zimnom
období pred rodinnými domami č. 261/16, 262/18 a 263
Za:

9

zdržal sa: 0

proti: 0

- do bodu ukladá nájsť riešenie na vybudovanie cesty k rodinným domom č. 261/16, 262/18
a 263 v termíne – priebežne, zodpovedná Ing. L. Bračoková
7/3) Žiadosť Ing. Ľudmily Hoffmanovej z KH o odkúpenie časti obecného pozemku
- týka sa to pozemku na par. Č. CKN 904/1 o výmere 1000-1500 m2, za účelom rozšírenia
záhradnej plochy, ktorá susedí s jej pozemkom
- komisia odporúča pozemok predať s tým, že musí byť zachovaná prístupová cesta z vrchnej
aj zo spodnej strany pozemku.
Vzhľadom k tomu, že na tomto obecnom pozemku je umiestnená vodovodná prípojka, ktorú
realizoval p. Ivan Zoka, obec odporúča pri predaji zabezpečiť zmluvu o zriadení vecného
bremena, aby mohli na pozemok vstúpiť aj ďalší užívatelia.
Pán Zoka: voda je štátna a vodomer je na môjho otca.
Pán starosta dal hlasovať za odpredaj pozemku v časti obce Katarínska Huta na parc. č. CKN
904/1 po dohode s vlastníkom vodovodnej prípojky.
Za:
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zdržal sa: 2 /p. Zoka, p. Belko/

proti: 0

7/4) Žiadosť p. Hegyiho z Lovinky o odkúpenie obecných pozemkov
Ide o parc. č. CKN 785/17 o výmere 110 m2 a parc. EKN č. 786 o výmere 8 258 m2. Na
týchto pozemkoch má záujem zrealizovať lesný kútik pre deti a pestovať lesné bylinky,
ďalej by chceli pestovať ekologické obilniny a rastliny.
- komisia neodporúča tieto pozemky predať, nakoľko ich v súčasnosti užíva
a obhospodaruje spoločnosť Agro Rátka-S s.r.o Kalinovo. Predajom týchto pozemkov
a novou výsadbou drevín by sa narušil chránený biotyp tejto lokality.
- do budúcna-kúpa pozemku na zrubovú výstavbu kyjatickej kultúry
pán starosta dal hlasovať za neodpredanie pozemkov
za:
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proti: 0

zdržal sa: 0

7/5) Vyhodnotenie žiadostí o odpredaj obecných pozemkov pre žiadateľov:
-

jedná sa o pozemky, ktoré boli zaslané na základe zverejneného zámeru priameho
predaja majetku obce Cinobaňa

- Štefan Vrbiniak za parc. č. 547/11 vo výmere 288 m2 ponúkol cenu 1,36 €/m2
za parc. č. 547/12 vo výmere 99 m2 ponúkol cenu 1,64 €/m2
za parc. č. 582/3 vo výmere 2442 m2 ponúkol cenu 1,36 €/m2
- Mária Kováčová za parc. č. 547/8 o výmere 73 m2 ponúkla cenu 1,64 €/m2
- Červenák Ján
za parc. č. 547/10 o výmere 141m2 ponúkol cenu 1,64 €/m2
- Anton Baláž
za parc. č. 547/13o výmere 140 m2 ponúkol cenu 1,64 €/m2
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- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.
7/6) Prehodnotenie projektov gravitačnej a tlakovej kanalizácie
- uvedeným bodom sme sa zaoberali v bode 6 v programe OZ
- OZ doporučuje stretnutie s projektantom Ing. Hroncom a poslancami pre doriešenie
kanalizácie v obci Cinobaňa a v jej častiach
Termín: do najbližšieho zasadnutia Zodpovedný: starosta obce
7/7) Výber autobusovej zastávky pre Katarínsku Hutu a Turíčky
projektant Ing. Michal Kasa navrhol 7 alternatív autobusových zastávok do obce KH
a Turíčky.
- Komisia odporúča do KH alternatívu zastávky č. 7 a do Turíčiek alternatívu č. 4.
- Do bodu ukladá p. starosta dal zabezpečiť cenové ponuky na autobusové zástavky
v KH a Turičkách
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodp. Ing. Bračoková Lívia
-

Finančná komisia a správy majetku:
Pán starosta požiadal pána Michala Garaja predsedu fin. komisie, aby prečítal program, ktorý
mala v náplni fin. komisia, správy majetku.
7/8) Žiadosť p. Barkáča Ivana za prenájom telocvične v ZŠ s MŠ na stolný tenis pre
dôchodcov
-

-

komisia prehodnotila žiadosť p. Barkáča. Z uzatvorenej Zmluvy o poplatkoch za
nájom a spotrebu vody vyplýva, že v zmluve sa nájom za telocvičňu uvádza
0 výslednú sumu tvoria len prevádzkové náklady. Prenajímateľ sa odvoláva na
Smernicu 016 riaditeľa ZŠ s MŠ.
Komisia po prehodnotení so starostom obce doporučuje oslobodiť dôchodcov od
platenia nájomného za použitie telocvične na stolný tenis a však prevádzkové náklady
sú plne v kompetencii.
Poslanci OZ sú za to, že nájom bude odpustení len pre dôchodcov a prevádzkové
náklady si bude účtovať škola.
Za: 8
proti: 0
Zdržal sa: 1 /Korim/

7/9) Čerpanie rozpočtu k 31.3.2014
-

Predložené bolo informatívne čerpanie rozpočtu k 31.3.2014, ktoré je nasledovné:
Príjmy 299.711,57 € / z toho poukázané ZŠ s MŠ 141.310,20 € /
Obec
158,401,37 €
Výdavky
- 107.472,66 €
–––––––––––––––––––––––––––
Prebytok
+ 50.828,71€

Skutočné čerpanie bude predložené do OZ po odovzdaní výkazov t.j. po 30.04.2014.
- poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu k 31.03.2014 na vedomie
7/10) Plat starostu

-

Podľa zákona sa má plat starostu raz ročne prerokovať v OZ. Aktuálny stav je
2.403,00 €
OZ sa zhodlo, že plat sa ponechá vo výške 2.403,00 € s účinnosťou od 1. mája 2013
Za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0
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7/11) Zmena platu hlavného kontrolóra
- poslanci zobrali informáciu na vedomie
7/12) Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
- je vypracované písomne a tvorí súčasť zápisnice
pán starosta dal hlasovať:
Za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku
Pán starosta požiadal pána Zoku Ivana predsedu komisie, aby prečítal program, ktorým sa
zaoberala ich komisia.
Pán Zoka informoval, že komisia sa zaoberala prípravou kultúrnych podujatí plánovaných na
mesiac máj.
7/13) stavanie mája (30.4.2014)
- tohtoročný máj sa bude stavať na námestí obce. Drevo, výzdobu mája a malé občerstvenie
zabezpečí Obec. Program deti MŠ a ZŠ.
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie
7/14) vatra a oslavy víťazstva nad fašizmom (7.5.2014)
oslavy Víťazstva nad fašizmom sa budú konať pri pamätníku padlých hrdinov na námestí
obce o 15.30 hod., vatra sa uskutoční o 20.00 hod. na futbalovom ihrisku CŠK Cinobaňa,
organizačné zabezpečenie Obec Cinobaňa, program žiaci ZŠ.
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie
7/15) Cinobanský kotlík 2014 (10.05.2014)
- obec navarí jeden kotol guľášu pre občanov
- začiatok súťaže o 11.00 hod. predbežné ukončenie o 14.00 – 14.30 hod.
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie
7/16) Stretnutie heligonkárov v Cinobani – 7. ročník (17.5.2014)
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie
- pán starosta pozval všetkých prítomných na akcie
8. Schválenie VZN č. 18/2014 o chove psov a povinnostiach chovateľov a majiteľov psov
v Obci Cinobaňa
- uvedené VZN bolo schválené pod bodom 7a) – v komisii
9. Schválenie VZN č. 27/2014 o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov
VZN je vypracované písomne a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Pán starosta sa opýtal či má niekto pripomienky k návrhu VZN?
P. Belko: či budeme dodržiavať sankcie za porušenie VZN
- v novinách zverejniť porušovateľa VZN
- odišla Z. Hadbavná
Pán starosta dal hlasovať za VZN č. 27/2014 o zákaze predaja a požívania alkoholických
nápojov
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
10.VZN č. 10/2014 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií
VZN je vypracované písomne a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Pán starosta sa opýtal či má niekto pripomienky k návrhu VZN?
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Pán starosta dal hlasovať za VZN č. 10/2014 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Rôzne – informácie, žiadosti, zmluvy, ponuky a iné
11/1) Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2013
- správa je vypracovaná písomne a tvorí súčasť tejto zápisnice
- pán starosta sa opýtal či má niekto pripomienky k monitorovacej správe?
- Pripomienky neboli, monitorovaciu správu zobrali poslanci OZ na vedomie
11/2) Dôvodová správa k protestu prokurátora proti VZN č. 18/2007 o chove psov
a povinnosti chovateľov a majiteľov psov v obci Cinobaňa
- Ing. Bračoková L. prečítala list z prokuratúry – protest, ku ktorému má byť
vypracovaná dôvodová správa
- Ing. L. Bračoková vypracovala dôvodovú správu kde sa vyhovuje protestu
prokurátora proti VZN č. 18/2007 o chove psov a povinnosti chovateľov a majiteľov
psov v obci Cinobaňa
- Dôvodovú správu k protestu prokurátora proti VZN č. 18/2007 zobrali poslanci na
vedomie
11/3) Rekonštrukcia štátnej cesty III/52
- pán starosta informoval poslancov OZ o rekonštrukcii štátnej cesty III/52 medzi
Turíčkami a Brezničkou – má sa robiť v priebehu tohto roka
- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie
11/4) Ministerstvo dopravy – Železnice SR
- pán starosta informoval, že medzi Brezničkou a Mládzovom sa začala rozoberať
železničná trať. Spísať petíciu na zachovanie železničnej trate medzi Brezničkou –
KH.
- Petičný výbor : Zoka, Antal, Kiapeš – zozbierať čo najviac podpisov
11/5) Zasadnutie OZ – 25.6.2014
- pán starosta informoval poslancov OZ, že sa ruší zasadnutie, ktoré bolo určené na 28.5.2014
a ďalšie zasadnutie OZ sa bude konať 25. júna 2014
- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie
11/6) Strecha MŠ
- v prezliekárni v MŠ tečie už strecha
- ponuky – sedlová s plechom, prelepenie
- boli zaslané 3 cenové ponuky
- p. Belko D.: p. Drajsik – bazénová fólia, zateplenie robí, lacnejšia údržba, môžeš hneď
potom chodiť, Parapetrol má najlacnejšiu lepenku, môžu dať cenovú ponuku, dobrá
záruka
- do bodu ukladá dal pán starosta zabezpečiť ďalšie cenové ponuky na rekonštrukciu
strechy MŠ v Cinobani
Termín do najbližšieho zasadnutia OZ , zodpovedná Ing. L. Bračoková
11/7) Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Cinobaňa
-v obci koluje dotazník , ktorého cieľom je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach
ich života pre vypracovanie stratégie rozvoja obce
- v súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Cinobaňa, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce
k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) je strednodobý rozvojový dokument, a určuje smer rozvoja obce.
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12. Diskusia
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:
Do diskusie sa prihlásili:
a ) Pán Belko :
- idú voľby, tie dvere do KD sú v katastrofálnom stave
- pán starosta dal do bodu ukladá zabezpečiť cenové ponuky na plastové, hliníkové,
drevené, železné vchodové dvere do kultúrneho domu v Cinobani
Termín do najbližšieho zasadnutia OZ, zodpovedná Ing. Bračoková L.
b ) Pán starosta :
- informoval o rekonštrukcii ťahov v KD a revízii
- vymenili sa nové ťahy, ktoré už neboli funkčné a keďže sa robia v KD akcie, na
ktorých vystupujú nielen dospelí ale aj deti z MŠ a ZŠ bolo potrebné v rámci
bezpečnosti urobiť túto opravu.
c ) Pán Nociar :
- na obecnom úrade mohli by byť hodiny s teplomerom
- bývajú hodiny na vežiach kostola
d ) Pán Zoka :
- Či je sú pozemky smerom na chatu Mašiarsku, sú tam opílené 2 stromy – hruška (pod
vykopávkami), kto komu prenajíma pozemok a či mal ten človek povolenie opíliť
stromy
- Pán starosta do bodu ukladá: zistiť majiteľa pozemku smerom na poľovnícku chatu,
na ktorej sa nachádza opílená hruška a kto spôsobil jej opílenie
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ, zodpovedná Ing. Bračoková L.
13. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie pán Káka Milan prečítal návrh na uznesenie č. 3/2014
z 23.04.2014. Pripomienky k návrhu neboli.
14. Záver
Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:
I. overovateľ:

p. Antal Ján

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

II. overovateľ:

p. Korim Pavol

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

Zapísala: Erika Spodniaková
pracovníčka OcÚ
Melicher Jozef
starosta obce
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