ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,
ktoré sa konalo dňa 25. júna 2014
v zasadačke KD v Cinobani.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov:
9
Prítomní poslanci:
7
Neprítomní poslanci: 2 (pp. Nociar Ivan a Hadbavná Zuzana potvrdili účasť )
Hlavný kontrolór: p. Bračoková Viera
Pracovníci obce:
podľa prezenčnej listiny
Občania:
podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie OZ
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Jozef Melicher privítaním prítomných
poslancov, zamestnancov obecného úradu a občanov.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil : p. Dušan Kiapeš
p. Michal Garaj
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Anna Pupalová, ktorá skonštatovala, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola určená Erika Spodniaková.
3. Schválenie návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci:
Predseda: p. Milan Káka
Člen
: p. Pavol Korim
Člen
: p. Ján Antal
Za:

7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan

Zoka
Proti:
Zdržal sa:

0
0

Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní 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:

Program OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia Uznesenia č. 3/2014 zo dňa 23.04.2014
Správy hlavného kontrolóra obce
Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2013
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2013
Rôzne – informácie, žiadosti, zmluvy, ponuky a iné
Diskusia
Záver zasadnutia OZ

Pripomienky k programu poslanci nepredložili, p. starosta dal hlasovať
Za:
7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan
Zoka
Proti:
0
Zdržal sa:
0
p. starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ sa bude riadiť navrhnutým programom.
5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 3/2014 zo dňa 23.04.2014
- vyhodnotenie úloh daných uznesením vykonal p. starosta, ktorý vyzval zodpovedných
poslancov a pracovníkov obecného úradu k podaniu informácií o plnení jednotlivých
úloh.
1. uznesením č. 3/2014 zo dňa 23.04.2014 v bode V. ukladá:
1. prerobiť VZN o poskytovaní dotácie
Termín: do najbližšieho zasadnutia

Zodp.: E. Spodniaková

Úloha je splnená – informovala p. Spodniaková – riešené je to Dodatkom k VZN
o poskytovaní dotácie
2. pripraviť rozpočtové opatrenie na presun fin. prostriedkov na ošatenie pre členov
ZPOZ vo výške 100,– €
Termín: do najbližšieho zasadnutia.
Zodp.: finančná komisia
Úloha je splnená - p.starosta predložíl
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie
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- na úpravu výdavkovej časti rozpočtu
Výdavková časť :
Funkčná klasifikácia 08.2.0.9 položka 637026 ošatné ZPOZ-u vo výške 100,00 €
Program :14.1
Správa obce
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 položka 637004 všeobecné služby vo výške -100,00 €
Program : 14.1
Správa obce
Po prednesení návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 vyzval starosta
obce poslancov na hlasovanie:
Kto je za prednesený návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2014
Hlasovanie :
za:
7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan
Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce konštatoval, že návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
3/2014
bol schválený.
3. nájsť riešenie na vybudovanie cesty k rodinným domom č. 261/16, 262/18 a 263
Termín: priebežne
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – o riešení úlohy informoval predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš
2. zabezpečiť cenové ponuky na autobusové zástavky v Katarínskej Hute a Turičkách
Termín: do najbližšieho zasadnutia
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – o riešení úlohy informoval predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš
3. zistiť majiteľa pozemku smerom na poľovnícku chatu, na ktorej sa nachádza opílená
hruška a kto spôsobil jej opílenie.
Termín: do najbližšieho zasadnutia
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – informáciu podal starosta obce z dôvodu neprítomnosti p. Ing.
Bračokovej.
Uvedený pozemok je Urbárskej spoločnosti. Tento pozemok kosil p. Vrbiniak, ktorý bol
upozornený.
6. zabezpečiť ďalšie cenové ponuky na rekonštrukciu strechy MŠ v Cinobani
Termín: do najbližšieho zasadnutia
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – o riešení úlohy informoval predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš
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7. zabezpečiť cenové ponuky na plastové, hliníkové, drevené, železné vchodové dvere
do kultúrného domu v Cinobani
Termín: do najbližšieho zasadnutia
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – o riešení úlohy informoval predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš
8. zabezpečiť nákup 3 ks zberných nádob na separované zložky odpadu
Termín: ihneď
Zodp.: Ing. Bračoková L.
Úloha je splnená – informáciu podal p. starosta – zberné nádoby sú zakúpené a aj
postavené na určené miesto.
v bode VI.

Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e starostovi obce :

1. stretnutie s projektantom Ing. Hroncom a poslancami pre doriešenie kanalizácie
v obci Cinobaňa a v jej častiach
Termín: do najbližšieho zasadnutia
Zodp.: starosta obce
Úloha je v plnení – p. starosta oznámil prítomným poslancom, že stretnutie s p. Ing.
Hroncom zabezpečoval, ale p. Hronec je dlhodobo práceneschopný a prisľúbil, že
stretnutie pre doriešenie kanalizácie v našej obci bude ihneď po skončení PN.
Uvedené vyhodnotenie plnenia uznesení bolo poslancami OZ zobraté na vedomie.
6. Správy hlavného kontrolóra
Správy hlavného kontrolóra sú súčasťou zápisnice
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so správami o výsledku kontrol.
Kontrolórka má 3 správy.
- kontrola účtovnej závierky za rok 2013
- kontrola inventarizácie majetku obce za rok 2013
- správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013
Pripomienky poslancov k predloženej správe neboli. P. hlavná kontrolórka oboznámila
poslancov o dlhodobej nemoci, z tohto dôvodu predkladá všetky správy za rok 2013 až na
dnešnom rokovaní OZ.
Poslanci k predloženej správe o činnosti hlavnej kontrolórky – inventarizácia pokladne –
hotovosti a cenín a o kontrole pokladničných dokladov za IV. štvrťrok 2013 nemali
pripomienky.
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti zobrali poslanci na vedomie.
Hlavná kontrolórka obce predložila – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2014.
Návrh Plánu – je prílohou materiálov k zápisnici.
Pripomienky poslancov k Návrhu neboli, starosta obce dal návrh na hlasovanie
Hlasovanie :
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za:

7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan

Zoka
proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta obce konštatoval, že návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2014 bol schválený.
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
V mesiacoch máj a jún zasadali komisie – Redakčná rada – 13. júna , Finančná komisia 19. júna , Kultúrna komisia 28. mája,
18. júna zasadala Stavebná komisia a 18.júna 2014 zasadala komisia pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.
Prosím predsedov jednotlivých komisií aby nás oboznámili s programom ich zasadnutí.
Predseda redakčnej rady p. Pavol Korim, oboznámil s programom zasadnutia jeho
komisie
Témou zasadnutia RR bola príprava Cinobanského občasníka X/3 – letné vydanie
– Úvodník - článok – 70. výročie SNP
- článok ku komunálnym voľbám
/Varga/
– Príspevky zo školy, výsledky súťaží, atď. + fotografie
/Mgr.
Albertová/
– Ohliadnutie za uplynulým mesiacom + fotografie, pozvánky na podujatia, rôzne informácie
z obce
- Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, Obecný úrad informuje
- Aktivační pracovníci - ukončené práce, činnosť na čom všetkom sa podieľali
- Článok o stave financií – spolupráca s finančnou komisiou
- 10. výročie vydávania Cinobanského občasníka
/Očovanová/
- Výpis z kroniky, Obecný SEAT
/Jarábek/
– Článok – k MDD
/Simona Albertová/
Pripomienky k správe zo zasadnutia redakčnej rady poslanci nemali, správu poslanci
zobrali na vedomie.
Predseda Stavebnej komisie p. Kiapeš Dušan oboznámil s programom zasadnutia jeho
komisie.
1/ Žiadosť o odkúpenie časti budovy a areálu obvodného zdravotného strediska v
Cinobani
Dňa 28.4.2014 podala MUDr. Elena Kupcová žiadosť o odkúpenie bytovej časti budovy
zdravotného strediska (byt lekára, ambulancia obvodného lekára, pivničné priestory, garáže
a priľahlú zadnú časť areálu zdravotného strediska).
Odporúčanie komisie:
Komisia uskutočnila obhliadku bytu lekárky, pivničných priestorov, ambulancií a zhodla sa
na tom, že neodporúča predať bytovú časť zdravotného strediska ani prislúchajúci areál.
Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu k predaju bytu.
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p. Michal Garaj - oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie, ktorá tiež
zastáva názor – bytovú časť zdravotného strediska neodpredať.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie
kto je zato, aby sa bytová časť budovy zdravotného strediska predala.
Hlasovanie:
za:
0
proti: 7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan
Zoka
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval , že bytová časť budovy zdravotného strediska sa nepredala.
Predseda stavebnej komisie p. Kiapeš pokračoval v správe zo zasadnutia svojej komisie
2) Príprava realizácie úpravy miestnej komunikácie v intraviláne obce Cinobaňa , časť
IBV
Komisia uskutočnila obhliadku miestnych komunikácii v časti IBV za prítomnosti
Ing. Krnáča zo spoločnosti Renovia.
Komisia sa zhodla na tom, že treba zabezpečiť výkaz výmer, ktorý bude súčasťou verejného
obstarávania.
Technicky sa má realizovať len asfaltová cesta, opraviť obrubníky, bez vjazdov do rodinných
domov a bez chodníkov. Do opravy miestnych komunikácii bola zaradená aj časť Banskej
ulice: od p. Strapkovej až po p. Garaja (nehnuteľnosť po p. Fajčíkovi).
/Na zasadnutie prišiel poslanec p. Ivan Nociar /
Na obhliadke sa zúčastnili všetci poslanci, ktorí k uvedenému stanovisku stavebnej
komisie nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu zo
zasadnutia stavebnej komisie:
kto je zato, aby sa realizovala stavba miestnej komunikácie a oprava obrubníkov
v intraviláne obce Cinobaňa, časť IBV.
Hlasovanie:
za:
8

Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim

zdržal sa: 0
Starosta obce konštatoval, že uvedený návrh bol schválený.

3) Žiadosť Eleny Katonovej o poskytnutie súčinnosti
Dňa 17.4.2014 požiadala Elena Katonová obec o poskytnutie súčinnosti , nakoľko im ako
vlastníkom nehnuteľnosti- rodinného domu č. 260 na Záhradnej ulici po rodine Adamcovej
bol obmedzený prístup do tejto nehnuteľnosti.
Obmedzený prístup do ich nehnuteľnosti je zo strany susedov, konkrétne p. Miadoka , ktorý
svoju nehnuteľnosť ohradil plotom, čím znemožnil rodine Katonovej prístup na ich parcelu
a do rodinného domu. Súčasťou prístupovej cesty je aj vodný tok, ktorý patrí Slovenskému
vodohospodárskemu podniku (správa povodia horného Ipľa) , ktorý je zanesený zeminou.
Rod. Katonová navrhuje, aby obec zabezpečila možný prejazd po hraniciach tohto vodného
toku.
Odporúčanie komisie:
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Nakoľko sa jedná o prechod do rodinného domu cez 3 súkromné pozemky a to konkrétne
p. Zuzany Bakuľovej, p. Milovanoviča, p. Miadoka, obec nevie zabezpečiť prechod cez tieto
súkromné pozemky a má vedomosť o tom, že Povodie horného Ipľa tiež nedá súhlasné
stanovisko na prechod cez vodný tok, ktorý je v niektorých miestach len 2 m široký,
a prejazd osobným motorovým vozidlom by tiež nebol možný.
Komisia odporúča tento spor riešiť súdnou cestou.
Na obhliadke sa zúčastnili všetci poslanci, ktorí k uvedenému stanovisku stavebnej
komisie nemali pripomienky a uvedenú žiadosť o poskytnutie súčinnosti zobrali na
vedomie.

4) Žiadosť obyvateľov Katarínskej Huty o odkúpenie priľahlých pozemkov
Obyvatelia Kat. Huty: Ivan Segeč, Milan Nociar, Milan Dudek, Dušan Hronček požiadali
o odkúpenie časti obecného pozemku, na ktorom majú postavené altánky pri rodinných
domoch. Na jednu rodinu pripadá cca 25 – 30 m2. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že si
vysporadúvajú pozemky so Slovenským pozemkovým fondom, preto si chcú odkúpiť tieto
pozemky, ktoré s nimi hraničia.
Odporúčanie komisie:
Komisia odporúča túto časť obecných pozemkov predať.
Po krátkej diskusii poslancov – starosta obce dal návrh na hlasovanie:
Kto je zato, aby sa táto časť pozemkov v Katarínskej Hute odpredala
Hlasovanie:
za:
7
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol Korim, Ivan
Nociar,
proti: 0
zdržal sa: 1
Ivan Zoka
Starosta obce skonštatoval, že uvedený návrh na predaj pozemkov v Katarínskej
Hute obyvateľom Ivan Segeč, Milan Nociar, Milan Dudek, Dušan Hronček bol schválený.
5) Prehodnotenie cenových ponúk na opravu strechy MŠ v Cinobani
Na opravu strechy v MŠ v Cinobani bolo celkom doručených 5 cenových ponúk:

Cenové ponuky na opravu strechy v MŠ
Firma
REAL-BAU SK s.r.o. Svinná
materiál pozink. plech

pavilón
A (deti)
B hosp. budova
C prázdny pavil.
D telocvičňa

cena v Eur

s tepelnou izol.

20 313,- €

23 056,- €

21 599,- €

24 690,-€

21 197,-€

23 941,-€

3 480,-€

* na celkovú dodávku vedia dať zľavu 5%, t.j. 1 153,-€
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KOFEMIKA s.r.o. Halič

A (deti)

7 198,-€

14 378,-€

materiál asfaltové pásy

B hospod. budova
C prázdny pavil.

8 096,- €

16 111,- €

7 948,- €

15 859,- €

6 134,51 €

12 337,36 €

B hospod. budova

6 510,- €

13 369,- €

C prázdny pavilón

6 666,91 €

13 514,60 €

Klimatrade-Strechy LC

materiál asfaltové pásy

EGAL a.s. Lučenec

materiál PVC fólia

materiál asfaltové pásy

IZOFEMA s.r.o. Čebovce

A (deti)

A (deti)
B hospod. Budova
C prázdny pavilón
A (deti)
B hospod. Budova
C prázdny pavilón

12 601,47 €
14 039,17 €
13 801,86 €
12 388,08 €
13 969,05 €
13 698,90 €

A (deti)

12 587,76 €

materiál poplas. pásy
Vyjadrenie poslancov k predloženým ponukám:
Poslanci – p. Ivan Zoka, p. Dušan Belko nie sú spokojní s tým, že predložené návrhy
cien sa nedajú porovnať z toho dôvodu, že sa porovnávajú ceny diela z rôznych
materiálov.
p. starosta navrhol, aby sa dohodli na materiáli, či plech, asfalt alebo PVC fólia. Na
zasadnutie prišla poslankyňa p. Hadbavná Z. / 18,13 ./
Starosta dal hlasovať – za vyhotovenie strechy z materiálu - plech
Hlasovanie:
za:
9

Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0

Starosta obce skonštatoval, že poslanci vybrali materiál na opravu strechy MŠ – pavilónu
A plech.
Zároveň dal zapísať do uznesenia do bodu ukladá, úlohu pre p. Ing. Líviu Bračokovú,
aby zabezpečila aspoň 3 cenové ponuky na realizáciu plechovej strechy na MŠ
v Cinobani.
Termín splnenia tejto úlohy bol určený do 15.07.2014 a vyhodnotenie predložených
návrhov bude predložené na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo určené na 23.
júla 2014 o 17,00 hod.
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6) Vyhodnotenie cenových ponúk na dodávku vchodových dvierí do KD v Cinobani
Na dodanie vchodových dverí bolo celkom doručených 5 cenových ponúk:

Cenové ponuky na vchodové dvere v kultúrnom dome v Cinobani
Firma
Raltherm, Šípek Vraťo

farba

biela dnu/zlatý dub von
biela obojstranne

materiál

cena

plastové

1 097,20 €

plastové

842,70 €

Lukra Plast Lučenec

presklenie 1/3

biela

hliníkové

1 491,60 €

presklenie 2/3

biela

hliníkové

1 335,60 €

tmavo hnedá

hliníkové

1 154,66

plastové

1 144,72 €

obojstranne mahagón

plastové

1 198,10 €

biele dnu/mahagón von

hliníkové

1 385,70 €

hliníkové

1 493,24 €

biela

plastové

972,96 €

zlatý dub

plastové

1 047,- €

Dobré okno s.r.o. Lučenec
MIMEL s.r.o. Lučenec

biela dnu/mahagón von

obojstranne mahagón
PRP Plasty Lučenec

Odporúčanie komisie:
Komisia odporúča pre dodávku a montáž vchodových dvier spoločnosť LUKRA-PLAST
s.r.o. Lučenec : hliníkové, tmavo hnedé s presklením 2/3 v cene 1 335,60 € s DPH.
Po krátkej diskusii poslancov / p. poslanec Zoka sa spýtal, či je v cene započítané aj komplet
s demontážou a odvozom starých dverí/ po kladnej odpovedi dal starosta návrh na hlasovanie.

- kto je zato, aby dodávku a montáž vchodových dverí realizovala spoločnosť LUKRAPLAST, s.r.o. Lučenec v cene 1335,60 s DPH – dvere hliníkové, tmavohnedé
s presklením 2/3
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
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Starosta obce skonštatoval, že uvedený návrh bol schválený - montáž vchodových dverí
bude realizovať spoločnosť LUKRA-PLAST, s.r.o. Lučenec v cene 1335,60 s DPH –
dvere hliníkové, tmavohnedé s presklením 2/3
Mimo diskusie o slovo požiadali aj prítomní občania – p. Leško, p. Mudr. Kupcová, p.
Sivoková, ktorí vyjadrili svoj názor k predaju zdravotného strediska.
Všetci traja zastávajú názor – bytovú časť zdravotného strediska odpredať.
7. Cenové ponuky na realizáciu autobusových zastávok

Cenové ponuky na realizáciu autobusových zastávok
Firma

Turíčky

Katarínska Huta

MR Stav Marek Róbert,
Lučenec

14 131,43 €

24 236,38 €

cena s DPH

J.P. spol-stav s.r.o. Cinobaňa

13 817,21 €

23 907,22 €

cena s DPH

SPODSTAV s.r.o. Lučenec

7 800,- €

14 500,- €

cena s DPH

PF-Stav s.r.o. Boľkovce

8 253,72

14 578,76 €

cena s DPH

4 576,43 €

8 228,55 €

cena bez DPH

8 860,- €

14 773,- €

Z.V.S.s.r.o. Ružiná

Limit:

P. starosta konštatoval, že len p. Spodniak so spoločnosti SPODSTAV s.r.o. Lučenec bol na
miestnej obhliadke miesta, kde majú nové zastávky stáť.
P. Spodniak oboznámil prítomných poslancov, že napríklad v Turičkách bude treba
odkanalizovať miesto, kde bude zastávka stáť, čo môže navrhovanú cenu navýšiť aj o 4000,00
€
Poslanci doporučujú zvolať stretnutie s p. Spodniakom so spoločnosti SPODSTAV s.r.o.
Lučenec v termíne do 15.07.2014 a vyhodnotiť predložené ponuky na zasadnutí OZ dňa
23.07.2014.
Predseda Kultúrnej komisie p. Zoka oboznámil prítomných s programom zasadnutia
jeho komisie:
Na zasadnutí komisie preberali tri sťažnosti. V dvoch prípadoch išlo o porušenie VZN
o chove psov a povinnosti chovateľov a majiteľov psov.
Porušovatelia VZN boli poučení. Pri opakovanom porušovaní VZN im bude uložená pokuta.
V treťom prípade išlo o porušenie susedských vzťahov. Obe strany boli poučené v zmysle
občianskeho zákona. Vyjadrenie komisie bolo všetkým stranám doručené aj písomne.
Poslanci nemali pripomienky. Informácia zo zasadnutia komisie bola poslancami zobratá na
vedomie.
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Predseda Finančnej komisie p. Garaj, oboznámil prítomných s programom zasadnutia
jeho komisie:

1. Návrh Dodatku č.2 k VZN č.17/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Na základe uznesenia 3/2014 v bode V/1 OZ uložilo prerobiť VZN o poskytnutí dotácií
z rozpočtu obce. Vypracovaný je dodatok č. 2, v ktorom sa v čl. 7 vypúšťa bod 5 so
znením „Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú
činnosť žiadateľa“. Ostatné body sa posúvajú podľa poradia.
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 4.6.2014, pripomienky do dnešného dňa
k Návrhu Dodatku neboli, finančná komisia doporučuje OZ schváliť uvedený dodatok č. 2
k VZN č. 17/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Poslancom bol dodatok doručený.
Starosta obce dal hlasovať,
kto je zato, aby Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 17/2007 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce bol prijatý
Hlasovanie:
za: 8
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 1
/ poslanec p. Korim
zdržal sa: 0
Starosta konštatoval, že uvedený návrh bol schválený.
2. Žiadosť o odpustenie nájomného za ambulanciu
MUDr. Lešková žiada o odpustenie platenia nájomného za stomatologickú ambulanciu.
Odôvodnenie:
Od 25.3.2014 je práceneschopná a nevykonáva prax .Vzhľadom k diagnóze nie je
predpoklad, že bude ešte do dôchodku pracovať .V záujme zachovania možnosti
jednoduchého nástupu nového lekára do jej ambulancie , ju nechá kompletne zariadenú.
V súčasnej dobe by s ambulanciou obec nemala žiadne náklady , nakoľko elektrickú energiu
si hradí sama.
Komisia doporučuje OZ schváliť žiadosť MUDr. Leškovej o odpustenie nájomného za
stomatologickú ambulanciu od 1.4.2014 .
Poslanci k návrhu nemali pripomienky
Starosta obce dal hlasovať,
kto je zato, aby MUDr. Leškovej bolo nájomné za ambulanciu zubného lekára od 1.
4.2014 odpustené.
Hlasovanie:
za: 9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta skonštatoval, že uvedený návrh bol schválený.
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3. Žiadosť o odkúpenie časti budovy a areálu zdravotného strediska v Cinobani
MUDr. Kupcová doručila žiadosť o odkúpenie bytovej časti budovy zdravotného strediska
t.j. byt lekára, ambulanciu obvodného lekára, pivničné priestory, garáže a priľahlú a zadnú
časť areálu zdravotného strediska .
Komisia nedoporučuje OZ uvedenú žiadosť schváliť
Bod vybavený pri stavebnej komisii.
4. Žiadosť o splácanie DzN v splátkach –NEMETecH Slovakia , s.r.o Cinobaňa
Firma NEMETecH Slovakia , s .r.o Cinobaňa požiadala o splácanie DzN v splátkach. Svoju
žiadosť odôvodňujú tým , že majú financovať projekt a ak by uhradili DzN na rok 2014
v sume 9.059,01 € naraz dostali by sa do problémov platobnej neschopnosti.
Žiadajú o splátky a to nasledovne :
30.5.2014
3.059,01 €
31.7.2014
3.000,00 €
30.9.2014
3.000,00 €
Komisia doporučuje OZ uvedenú žiadosť schváliť.
P. Spodniaková oznámila poslancom, že fi. NEMETecH uhradila už I. splátku.
Starosta dal hlasovať,
kto je zato, aby firma NEMETecH Slovakia, s.r.o. Cinobaňa uhradila DzN na rok 2014
v splátkach –
30.5.2014
3.059,01 €
31.7.2014
3.000,00 €
30.9.2014
3.000,00 €
Hlasovanie:
za: 8
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Dušan Kiapeš, Pavol
Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 1 / p. Milan Káka
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že uvedený návrh bol schválený.
5. Návrh záverečného účtu obce Cinobaňa za rok 2013
- p.Balkovská - predložila správu o rozpočtovom hospodárení obce Cinobaňa za rok 2013.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na stránke obce aj na úradnej tabuli dňa 1.5.2014
na verejné pripomienkovanie. Povinnosť zverejniť Záverečný účet je 15 dní pred jeho
schválením v OZ. Členom komisie a poslancom bol záverečný účet doručený.
Do zasadnutia tohto obecného zastupiteľstva nebola doručená žiadna pripomienka.
Jednotlivé časti záverečného účtu sú zoradené v nasledovnom členení :
a) Rozbor plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2013 v členení
bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie príjmové , príjmy rozpočtových
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organizácií, prijaté transfery
b) Rozbor plnenia výdavkovbežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové boli spracované za všetky
hlavné kategórie , výdavky rozpočtových organizácií ,poskytnuté transfery.
c) Usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2013
d)Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
e)Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 v členení na dlhodobé a krátkodobé záväzky,
bankové úvery
f) Údaje o nákladoch a výnosoch
g)Informácia o poskytnutých zárukách
h) informácia o významných investičných akciách v roku 2013
ch) predpokladané významné investičné akcie v roku 2014
i) Hodnotenie plnenia programov – Monitorovacia správa k 31.12.2013 bola spracovaná ako
samostatný materiál
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
p. Bračoková – hlavná kontrolórka obce vypracovala Stanovisko k návrhu záverečného účtu
za rok 2013 – ktoré bolo tiež doručené poslancom.
Finančná komisia doporučuje OZ :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra zobrať na vedomie
2. schváliť výsledok hospodárenia obce za rok 2013 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení
neskorších predpisov , t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu , prebytok vo výške
46.239,73 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške 44.897,41 € odviesť do
rezervného fondu.
3. schváliť celoročné hospodárenie Obce Cinobaňa za rok 2013 bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2013 poslanci
zobrali na vedomie.
Starosta obce dal hlasovať,
kto je zato, výsledok hospodárenia obce za rok 2013 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení
neskorších predpisov , t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu , prebytok vo výške
46.239,73 € bol schválený a
Výsledok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške 44.897,41 € odviesť
do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Cinobaňa za
rok 2013 bol schválený.
Ďalej starosta obce dal hlasovať
kto je zato aby prebytok rozpočtu obce za rok 2013 vo výške 44 897,41 € bol presunutý
do rezervného fondu
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Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo presun prebytku rozpočtu
za rok 2013 do rezervného fondu vo výške 44.897,41 € .
Ďalej starosta obce dal hlasovať
kto je zato, aby celoročné hospodárenie Obce Cinobaňa za rok 2013 bolo schválené bez
výhrad.
Hlasovanie:
za:

9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta skonštatoval, že celoročné hospodárenie Obce Cinobaňa za rok 2013 bolo
schválené bez výhrad.
7. Návrh na odmenu kontrolórke obce za II. štvrťrok 2014
Komisia doporučuje OZ schváliť odmenu hlavnej kontrolórke za II. štvrťrok 2014
Určenie odmeny riadil predseda komisie – vyhodnotila návrhová komisia.
Predseda návrhovej komisie oboznámil s výškou priznanej odmeny, ktorá je 12,11 %
s platu hlavnej kontrolórky vyplateného v II. štvrťroku 2014.
8. Žiadosť CŠK o navýšenie dotácie z dôvodu postupu
CŠK podalo žiadosť o navýšenie rozpočtu z dôvodu postupu .
Finančná komisia doporučuje schváliť navýšenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2.000 €.
Po krátkej diskusii poslancov k činnosti CŠK dal starosta obce hlasovať
kto je za navýšenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000,00 € pre CŠK Cinobaňa
Hlasovanie:
za: 4
Michal Garaj , Milan Káka, Pavol Korim, Ivan Nociar,
proti: 2
Zuzana Hadbavná, Dušan Kiapeš,
zdržal sa: 3
Ján Antal, Dušan Belko, Ivan Zoka
Starosta obce skonštatoval,
že navýšenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000,00 € pre CŠK Cinobaňa nebolo
schválené.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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Starosta obce dal návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014
návrh na rozpočtové opatrenie - na úpravu výdavkovej časti rozpočtu
Výdavková časť :
Funkčná klasifikácia 08.1.0 položka 642001 transfer vo výške 2.000,00 €
Program :10.1
Podpora športových klubov
Správa obce
Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 položka 642026 transfer vo výške -2.000,00 €
Program : 13.2
Dotácie pre občanov v DSS a deti v DD
Hlasovanie:
za:
7
Ján Antal, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan Kiapeš, Pavol
Korim, Ivan Nociar,
proti: 1 / p. Ivan Zoka
zdržal sa: 1 / p. Dušan Belko
Starosta obce skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.
2/2014
Predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce p. Antal,

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce zasadala dňa
18.06. 2014, kde sme otvorili a vyhodnotili podané Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce.
- Verejným funkcionárom obce je:
starosta obce,
a hlavný kontrolór obce Cinobaňa – - na hlavného kontrolóra sa podľa zákona o obecnom
zriadení vzťahujú všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.
Na uvedených funkcionárov sa vzťahujú povinnosti stanovené ústavným zákonom NR SR č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej
len „ústavný zákon“).
- Oznámenie za rok 2013 boli povinní podať do 31.marca 2014:
Starosta obce Jozef Melicher –
- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov po ujatí sa verejnej
funkcie za rok 2013 bolo podané do podateľne obecného úradu dňa 31. marca 2014
a doplnené v zmysle uvedeného zákona dňa 29.04.2014
hlavný kontrolór obce Cinobaňa – Viera Bračoková
- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov bolo podané do
podateľne obecného úradu dňa 31. marca 2014 a doplnené v zmysle uvedeného zákona
dňa 29.04.2014
Komisia konštatovala, že ani jeden neporušil ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a odporučila
- aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie:
OZ berie na vedomie:
1. Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o
tom, že verejný funkcionár obce podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2013 v stanovenom termíne v
súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
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Poslanci k uvedenej správe nemali pripomienky a správu zobrali na vedomie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2013
Tento bod bol splnený
6. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2013
Tento bod bol tiež už splnený
8. Rôzne – informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné
1/ najbližšie riadne zasadnutie OZ sa bude konať dňa 23.07.2014
2/ nákup ponorného kalového čerpadla na ČOV
- starosta obce oboznámil poslancov o skolaudovaní čističky na sídlisku. Je ale potrebné na
ČOV zakúpiť kalové čerpadlo, ponuka je na ponorné kalové čerpadlo v cene 4008,60 €.
Starosta dal návrh na schválenie zakúpenia tohto čerpadla. Poslanci hlasovali:
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta skonštatoval, že nákup ponorného kalového čerpadla bol schválený.
Z dôvodu, že v rozpočte na rok 2014 zakúpenie ponorného kalového čerpadla nebolo
zahrnuté musíme urobiť úpravu v rozpočte obce na rok 2014
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové
opatrenie - na úpravu výdavkovej časti rozpočtu
Výdavková časť :
Funkčná klasifikácia 05.2.0 položka 713004 čerpadlo ČOV vo výške 4.000,00 €
Program : 6.2
Nakladanie s odpadovými vodami
Funkčná klasifikácia 05.2.0 položka 716000 projektová dokumentácia vo výške
-4.000 ,00 €
Program : 6.2
Nakladanie s odpadovými vodami
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že rozpočtové opatrenie 4/2014 bolo schválené.
3/ starosta obce informoval poslancov o havarijnej situácii v dome smútku. V chladničke boli
uložené dve mŕtve osoby a počas horúčav po búrke bola prerušená dodávka elektrického
prúdu, chladnička nechladila a teplota v priestore začala stúpať. Starosta musel požičať
elektrocentrálu zo susednej obce. Z tohto dôvodu doporučuje, aby poslanci schválili
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zakúpenie elektrocentrály. Bude sa využívať nielen v dome smútku, ale aj pri poruche na
ČOV.
Starosta preto doporučuje uložiť úlohu p. Ing. Lívie Bračokovej zabezpečiť do 23.07.2014
nákup elektrocentrály s výkonom 6 KW.
4/ Návrh
- na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Cinobaňa
na volebné obdobie rokov 2014 -2018
- na určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018
- na určenie počtu volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva vo
voľbách do samosprávy obce v roku 2014
Podľa § 11 ods. 4, písm.i, zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené obecnému zastupiteľstvu určiť najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce
Voľby do orgánov samosprávy obcí by sa mali konať v druhej polovici novembra 2014, čo
znamená že 90 dní pred voľbami pripadá na druhú polovicu augusta 2014. Riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva je plánované na 10. septembra 2014. Z uvedeného dôvodu
predkladám materiál v predstihu, už na dnešnom rokovaní.
Vzhľadom na rozsah činnosti, ktorú starosta obce zabezpečuje za účelom riadneho fungovania
obce a vzhľadom k tomu, že starosta obce v Cinobani pracoval vždy na plný úväzok
navrhujem poslancom obecného zastupiteľstva určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na
plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie rokov 2014 -2018.
Pripomienky poslancov neboli.

Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie starostu Obce Cinobaňa na plný
úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 –2018.
V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určuje obecné zastupiteľstvo pred voľbami počet poslancov na celé
volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce takto
– písm. d – uvedeného §
počet obyvateľov obce od 1001 do 3000
počet poslancov od 7 až 9
Prosím návrh poslancov na počet poslancov vo volebnom období 2014 – 2018:
Po krátkej diskusii poslanci sa rozhodli počet poslancov nemeniť a ponechať pre ďalšie
volebné obdobie 9 poslancov.
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo určuje 9 poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018.

17

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí určí obecné zastupiteľstvo a zverejní
najneskôr 65 dní pred voľbami volebné obvody. Zákon hovorí, že v obci, v ktorej sa má
zvoliť 12 a menej poslancov , môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
V predchádzajúcich voľbách do samosprávy obce bol vytvorený 1 volebný obvod.
Prosím návrh poslancov na počet volebných obvodov vo volebnom období 2014 – 2018:
P. Dušan Kiapeš sa informoval, či by samostatný volebný obvod mohli byť Turičky.
Z dôvodu rovnosti počtu poslancov pre určený počet voličov, by v časti Turičky nemohol byť
vytvorený samostatný obvod. Každý poslanec má podľa prepočtu zastupovať 257 občanov,
ale Turičky majú len 204 občanov.
Starosta obce dal hlasovať o určení počtu volebných obvodov.
Návrh bol – 1 volebný obvod.

Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo určilo 1 volebný obvod vo volebnom období 2014 – 2018.

5/ Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Predložili 2 návrhy znenia na pamätnú tabuľu, ktorá bude odhalená pri príležitosti 70.
výročia SNP . Prvý návrh: pamätná tabuľa – je venované všetkým účastníkom ..........
a druhý návrh: venované samostatnému oddielu francúzskych partizánov v 1.
Československej partizánskej brigáde M.R. Štefánika, ...
P. starosta po stretnutí s p. Ing. Švikruhovou – predsedníčkou ZO SZPB Cinobaňa
navrhol text 1. návrhu.
Starosta text prečítal poslancom a dal hlasovať o 1. návrhu.
Hlasovanie:
za:
9
Ján Antal, Dušan Belko, Michal Garaj, Zuzana Hadbavná, Milan Káka, Dušan
Kiapeš, Pavol Korim, Ivan Nociar, Ivan Zoka
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta skonštatoval, že poslanci schválili text 1. návrhu znenia:
Schválený text na pamätnej tabuli:
Venované všetkým účastníkom
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA, ktorí bojovali za slobodu
a lepšiu budúcnosť.
S vďakou a úctou pri príležitosti 70.
výročia SNP a pre stálu spomienku
venuje
OBEC CINOBAŇA A ZÁKLADNÁ
ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVAZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
V Cinobani
27. augusta 2014
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6/ Starosta obce informoval poslancov o 3. ročníku futbalového turnaja Memoriál
Evalda Kantoráka
7/ - o príprave Hornohradských športových dní – začínajú 12.7.2014 turnajom vo
volejbale na Hradišti
8/ - o registrácii Dobrovoľného hasičského zboru Cinobaňa.
Zo štátnych zdrojov dostaneme dotáciu 2000,00 €
9. Diskusia
-

-

v diskusii poslanci upozornili na prevísajúce konáre na štátnej ceste od Breziny do
Točnice. Bola uložená úloha p. Ing. Lívii Bračokovej – vyvolať jednanie s Obvodným
úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Lučenec, s Obcou Točnica a Urbár
Točnica za opílenie stromov. Termín splnenia úlohy do 10.9.2014.
poslanec p. Belko sa informoval na Dohody o domácom kompostovaní, ktoré obec
rozposiela občanom.
poslanci mali pripomienky aj ku koseniu zelených plôch na sídlisku v Cinobani
poslanec p. Antal – mal pripomienku – žiadosť o zregulovanie potoka pri záhradkárskej
osade – potok sa vylieva z koryta a zalieva okolité záhrady.
P. starosta – potok nie je obecný, obec ho čistí od veľkej trávy, nánosov a naplaveného
dreva. 2 roky nám za údržbu Povodie horného Ipľa nezaplatilo ani cent.
poslanec p. Korim – chodník pod školou je zaprataný vyhodenými konármi.

10. Záver
Predseda návrhovej komisie p. Milan Káka
uznesenia č. 4/2014 z 25.06.2014.

prečítal jednotlivé body schváleného

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Jozef Melicher
starosta obce

Zapísala Anna Pupalová
pracovníčka OcÚ
Overovatelia zápisnice:
p. Dušan Kiapeš
p. Michal Garaj
Schvaľovaný materiál tvorí prílohu zápisnice.
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