Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré sa
konalo dňa 20.08.2014 v zasadačke KD v Cinobani

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov : 9
Prítomní poslanci : 6
Neprítomní

: 3 – p. Zoka Ivan, p .Nociar Ivan, p. Kiapeš Dušan

Ospravedlnení :
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Neospravedlnení: 0

Hlavná kontrolórka : Bračoková Viera
Starosta obce : Melicher Jozef

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril p. starosta . Privítal prítomných .
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
Za overovateľov zápisnice p.starosta určil : p.Káku Milana
p.Antala Jána
Za zapisovateľku určil p. Balkovskú Máriu .Zapisovateľka skonštatovala , že je prítomných 6
poslancov a tým je OZ uznášania schopné.
Za zapisovateľku uznesenia určil p. Očovanovú Silviu.

3. Schválenie návrhovej komisie
Predseda : p.Garaj Michal
Člen :

p.Hadbavná Zuzana

Člen :

p. Belko Dušan

Za : 6
pp.Antal,Belko,Garaj,Hadbavná,Káka,Korim
Proti : 0

Zdržal sa : 0
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4. Schválenie programu zasadnutia OZ
p. starosta prečítal program OZ

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.4/2014 zo dňa 25.06.2014
6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
7. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
8. Rekonštrukcia strešného plášťa budovy MŠ v Cinobani
9. Realizácia autobusových zastávok v Katarínskej Hute a Turičkách
10. Rôzne – informácie ,žiadosti , podnety , pripomienky a iné
11. Diskusia
12. Záver zasadnutia OZ
- príchod poslanca p. Kiapeša
- p .starosta dal hlasovať za uvedený program zasadnutia
Za : 7
pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

-

Zdržal sa : 0

p.starosta – úvodné slovo by som dal p. riaditeľovi ZŚ s MŠ v Cinobani , aby informoval
OZ o finančných prostriedkoch ktoré získala ZŠ s MŠ z projektov a ktoré by mohla ešte
získať

-

RNDr. Čop Stanislav – informoval OZ o projekte :

1. Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ
Cinobaňa
Názov Programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a
suchom
Cieľ (ciele) Projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.
Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 37 510 eur.

2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej
inklúzie spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 32 400 eur.
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3. Zelená strecha – projekt sa pripravuje , spracováva sa statický posudok materskej školy.
Termín odovzdávania žiadostí je 16.október 2014 v Bruseli na online webe na 66.000,00 €.
p.starosta sa poďakoval p.riaditeľovi za informácie o projektoch
5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 4/2014 zo dňa 25.6.2014
1. Zabezpečiť 3 cenové ponuky na realizáciu plechovej strechy na Materskú školu
Cinobaňa
Termín : do 15.07.2014 Zodpovedná: Ing. Bračoková L.

Ing. Bračoková informovala o cenových ponukách na plechovú strechu MŠ. Obdržali sme dve
ponuky od REAL-BAU SR s.r.o. Svinná v cene 21.556,86 € a Stavokov s.r.o Trenčín v cene
24.289,36 €. Bolo oslovených aj viac spoločností , ale tí odmietli do toho ísť.
-p.starosta – teraz je na zváženie či ideme do projektu o ktorom hovoril p. riaditeľ
-p.Antal - máme skúsenosti s takou strechou ako ponúka REAL-BAU
- p.Kiapeš – mohli by sme ešte radšej počkať na projekt je to vysoká cena
-

p.starosta – dávam hlasovať kto je zato , že sa ešte počká na projekt

Za : 6
pp. Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

Zdržal sa : 1

p.Antal

2. Zvolať spoločné stretnutie s firmou SPODSTAV s.r.o. Lučenec
z dôvodu ponuky na realizáciu autobusových zastávok
Termín : do 15.07.2014 Zodpovedná: stavebná komisia a poslanci OZ
p.Kiapeš – v Turičkách treba riešiť základy tam je navýšenie ceny o 2.212,19 € celková cena je
10.072,00 €, v Katarínskej Hute sa upravili rozmery na 6x4 m cena je 14.501,00 €
-

P.starosta dal hlasovať ,kto je zato aby sa zastávky realizovali na základe týchto cenových
ponúk

Za : 7
pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Zabezpečiť nákup elektrocentrály / 6 kw/
Termín : do 23.07.2014 Zodpovedná: Ing. Bračoková L

Ing. Bračoková - elektrocentrála je objednaná u REVITAL Lučenec za cenu 535,00 € s DPH
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4. Vyvolať jednanie s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Lučenec, s
Obcou Točnica a Urbár Točnica za opílenie previsnutých konárov na štátnej ceste č. 050/III
Termín : do 10.09.2014 Zodpovedná: Ing. Bračoková L.
-

-

Ing.Bračoková – je dohodnuté stretnutie Urbár Točnica , RSC a starostka Točnice dňa
3.9.2014 o 11,00 hod
p.starosta – Regionálna správa ciest už začala robiť tieto úpravy , začali v Málinci

a postupne prídu do Cinobane, od cesty by mala robiť RSC a za jarkom majitelia
V bode VI.doporučuje :
1. na miestnej komunikácii – na ulici Banská ulica od č. 52/62 po č. 53/64 osadiť obrubníky
Termín : pri realizácii stavby MK v časti IBV obce Cinobaňa
p.starosta – projektant nám hovoril , že obrubníky by nás tam len obmedzovali , tak že to
neodporúčajú
Obecné zastupiteľstvo nedoporučuje na miestnej komunikácii – na ulici Banská ulica od č. 52/62 po
č. 53/64 osadiť obrubníky pri realizácii stavby MK v časti IBV obce Cinobaňa
p.starosta – verejné obstarávanie na MK by mala vykonať firma EU PROFI s.r.o , Zvolenská

Slatina v hodnote 750,00 €. Projekt vypracuje Ing. Igor Kokavec , táto investícia bude mať
hodnotu cca 161.000,00 €. Ak verejné obstarávanie prejde bez problémov , práce by sa mohli
začať v mesiaci október
p.starosta – bola nám doručená žiadosť Rady školy pri ZŠ s MŠ v Cinobani o delegovanie
členov do Rady školy ,navrhujem p.Antala Jána a p.Spodniakovú Eriku

Za : 6
pp. Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

Zdržal sa : 1 p.Antal

OZ schvaľuje delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy p. Jána Antala a

p.

Spodniakovú Eriku

-p. starosta - Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Turičkách žiada OZ a starostu obce o finančnú
pomoc na opravu chrámu Božieho .
-p.Kiapeš – nejaké prostriedky už boli schválené Ministerstvom kultúry SR
-p.starosta – doporučuje požiadať o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015 na základe VZN
o dotáciách
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6. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
- p.Bračoková – predložila obecnému zastupiteľstvu Protokol – správa o výsledku kontroly zo
dňa 1.7.2014
viď príloha zápisnice.
OZ uvedené protokoly zobralo na vedomie

7. Správy , návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
- p.starosta – zasadala len komisia kultúry , telovýchovy, športu ,sociálna a verejného poriadku ,
ktorá zasadala dňa 11.8.2014 prejednávala susedské spory a narušenie dobrého spolunažívania
medzi občanmi

8. Rekonštrukcia strešného plášťa budovy MŠ v Cinobani
Riešilo sa v bode 5 pod číslom1
9.Realizácia autobusových zastávok v Katarínskej Hute a Turičkách
Riešilo sa v bode 5 pod číslom 2
11. Rôzne – informácie , žiadosti , podnety, pripomienky a iné
1. Žiadosť R-Glass Trade s r.o o zriadenie vecného bremena na parcele č.CKN 917/2
v k.ú.Cinobaňa časti obce Katarínska Huta pre žiadateľa R-GLASS Trade s r.o. za účelom
uloženia vodovodného potrubia a vodomernej šachty so záberom 4 m2
Za : 7
pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. žiadosť CŠK Cinobaňa o navýšenie dotácie o 2000,00 € na rok 2014
p.starosta – nakoľko CŠK Cinobaňa postúpil do V. triedy má zvýšené náklady ,prostriedky
ktoré boli schválené v rozpočte im nepostačujú je na OZ či cinobanský futbal bude
pokračovať , alebo nie
- p. Korim – odsúhlasilo sa im už 1.000 €
-p. starosta dal hlasovať , kto je za navýšenie rozpočtu o 2.000,00 € na rok 2014

Za : 7
Proti : 0

pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Zdržal sa : 0
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3. p.starota - na základe sťažností , že sa v obci nekosí rozhodli sme sa zakúpiť kosačku od
Obce Mýtna s.r.o v sume 3.500,00 €
Starosta dal hlasovať , kto je za nákup kosačky :
Za : 7
pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Nakoľko bolo zakúpenie kosačky schválené p. starosta predložil Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.5/2014
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
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie - na úpravu výdavkovej časti rozpočtu
Výdavková časť :
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 položka 713004

kosačka

vo výške 3.500,00 €

Program :14.1
Administratíva
Funkčná klasifikácia 05.2.0

položka 717001

kanalizácia vo výške -3.500,00 €

Program : 6.2
Nakladanie s odpadovými vodami
Za : 7
pp.Antal, Belko, Garaj, Hadbavná, Káka, Korim, Kiapeš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. p.starosta – mal som jednanie so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou ,
a.s.,Banská Bystrica ohľadom výstavby kanalizácie a o zaradení investičnej akcie
„Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa“ a v priľahlých častiach v rámci aglomerácií
z projektov EÚ s počtom obyvateľov nad 2000 . Tieto požiadavky musia prejsť cez Valné
zhromaždenie , ktoré bude zasadať v septembri . OZ doporučuje starostovi naďalej jednať so
Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou ,a.s. Banská Bystrica
-Ing.Bračoková – súhlas od občanov , že ich pozemkom môže ísť kanalizácia som zaslala 15
a odpovedali do dnešného dňa 4
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5. p.starosta - bude potrebné zabezpečiť zariadenie na detské ihrisko na sídlisku v Cinobani
p.Hadbavná – bolo by potrebné zistiť cenové ponuky na preliezky, hojdačky
OZ ukladá Ing.Bračokovej zabezpečiť cenové ponuky na zariadenie detského ihriska na sídlisko
v Cinobani do nasledujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 10.9.2014
6. ďalšie zasadnutie OZ bude dňa 10.9.2014
7. p.starosta informoval o voľbách do miestnej samosprávy , ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014
a o predkladaní kandidátskych listín v termíne do 21.9.2014
8. p.starosta –p.Balkovská vypracovala čerpanie rozpočtu k 30.6.2014
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
Príjmy :
Obec
Bežné

Škola

Spolu

582.862,64

6.401,02

589.263,66

1.115,00

0

1.115,00

1.342,32

0

1.342,32

585.319,96

6.401,02

591.720,98

príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
Celkom
Výdavky :

Obec
Bežné

Škola

Spolu

216.550,00

234.988,37

451.538,37

15.078,60

0

15.078,60

1.812,00

0

1.812,00

233.440,60

234.988,37

468.428,97

výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Celkom :
BP – BV

KP-KV

589.263,66

1.115,00

-451.538,37

-15.078,60

–––––––––––––
137.725,29

------------------Prebytok hospodárenia

- 13.963,60 Schodok hospodárenia
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BP+KP

590.378,66

BV + KV

- 466.616,97

–––––––––––––––
123.761.69

Celkom : Prebytok hospodárenia

OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu
12. Diskusia
p.starosta otvoril diskusiu
p.Antal – kto sa stará o multifunkčné ihrisko , lebo sa nezamkýna
p.Belko – správanie sa detí na ihrisku je hrozné , keď niečo povieš rodičom ešte sú urazení
p.starosta – bolo by dobré investovať do kamerového systému , umiestiť kamery ešte na niektoré
miesta v obci
p.Korim – na multifunkčnom ihrisku sú otrhnuté dierka
p.starosta - už sa to opravuje
p.Kiapeš – aktivační pracovníci sú na ulici pod vplyvom alkoholu
p.starosta – také množstvo ľudí sa nedá usledovať , dávame im fúkať
p.Palík Július – chcem sa poďakovať OZ za podporu CŠK
Ing.Čomaj Igor – schody pri KD treba opraviť
13. Záver
Na záver sa p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ

Zapísala : Balkovská Mária

Overovatelia : Milan Káka.......................................
Ján Antal ........................................

Melicher Jozef
starosta obce
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