
U Z N E S E N I E    č.  3/2012

zo zasadnutia riadneho Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa konalo
dňa 25.apríla 2012  v  zasadačke KD  v Cinobani.

Obecné zastupiteľstvo v Cinobani

I.      s c h v a ľ u j e   

1) program zasadnutia riadneho OZ zo dňa 25.4.2012

2) návrhovú komisiu v zložení:
predseda: p. Milan Káka
člen:         p. Kiapeš Dušan
člen:      p. Nociar Ivan  

3) uznesenie č. 3/2012 zo zasadnutia OZ dňa 25.4.2012

4)  nákup druhého  kalového čerpadla na ČOV, typ GRN 300 za cenu 1 620,00 -€ od 
firmy BRAUN Šurany

5)  vybudovanie otvoreného prístrešku pri nálezisku kyjatickej kultúry svojpomocne 
na prenajatom pozemku od vlastníka – Urbárske, komposesorátne a pašienkové 
spoločenstvo vlastníkov Cinobaňa

6)  žiadosť o výpomoc pre občianske združenie Športfan asociácia športovcov, 
motošportovcov, turistiky a poznávania prírody z Vidinej – poskytnutie požiarneho 
auta CAS Škoda spolu s vodičom

7)  predaj obecného pozemku  v k.ú. Turičky parc. Č. 160/1. Predaj sa bude konať 
formou priameho predaja majetku Obce Cinobaňa s uvedením zámeru v znení 
platných legislatívnych podmienok, kde bude mať každý možnosť podať žiadosť o 
odkúpenie pozemku.

8)  predaj pozemku pre p. Oľgu Gabľasovú v k. ú. Cinobaňa  na parc. čísle: 1576/3, 
1576/4, 1576/5 v celkovej výmere 285 m2. Predaj sa bude konať formou priameho 
predaja majetku Obce Cinobaňa s uvedením zámeru v znení platných 
legislatívnych podmienok, kde bude mať každý možnosť podať žiadosť o 
odkúpenie pozemku.

9)  predaj budovy starej školy  na Žihľave č. parc. 1418/4. Predaj sa bude konať 
formou priameho predaja majetku Obce Cinobaňa s uvedením zámeru v znení 
platných legislatívnych podmienok, kde bude mať každý možnosť podať žiadosť o 
odkúpenie budovy.

10)  predaj pozemku pre p. Štefana Vrbiniaka, Cinobaňa 173, v k.ú. Cinobaňa na parc. 
č. 582 v celkovej výmere 2611 m2, za podmienky zápisu vecného bremena, čím sa 
umožní obci prístup na pozemok pri výstavbe kanalizácie.



11)  nákup veľkoobjemových plastových kontajnerov 1100 l na separovaný zber.

12)  odstrániť veľkoobjemové (7000 l) kontajnery zo stanovíšť v obci.

II.    neschvaľuje

1) Žiadosť spoločnosti NOVABU s.r.o.  Ing. Urbančokovej (starý mlyn) o povolenie 
vypúšťania splaškov do obecnej kanalizácie.

III .  Berie na vedomie

1) najbližšie riadne zasadnutie OZ bude dňa 30.5.2012
2) informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice z OZ
3) informácie zo zasadnutí komisií pri OZ podľa zápisnice z OZ
4) monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 

31.12.2011
5) správu inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej inventarizácie majetku a 

záväzkov obce k 31.12.2011
6) informáciu starostu obce o vydaní Rozhodnutia o neschválení Žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie – na 
projekt separovaného zberu  v Obci Cinobaňa

7) informáciu o zabezpečení nákupu veľkoobjemových plastových kontajnerov
 1100 l – schválené v rozpočte obce na rok 2012.

8) informáciu o nutnosti nákupu druhého kalového čerpadla na ČOV, typ GRN 300 
za cenu 1620,- € od firmy BRAUN Šurany.

9) diskusné príspevky poslancov OZ podľa zápisnice zo zasadnutia OZ
10)  informácia o návšteve účastníkov XII. Medzinárodnej konferencie s témou: Doba 

popolnicových polí kyjatickej kultúry.
11)  informáciu starostu obce o príprave osláv výročia narodenia významného občana 

p. Tibora Koblíčeka. Oslavy sa budú konať dňa 9.6.2012 a sú pripravované v 
spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci..

12)  informáciu o počte nezamestnaných v obci Cinobaňa k 1.4.2012 je to 455 osôb.
13) informáciu o organizovaní  aktivačnej činnosti v spolupráci s úradom práce od 

1.5.2012 do 31.10.2012. Počet uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačné 
práce je 38 občanov.

14)  informáciu o organizovaní menších obecných služieb. Počet občanov zaradených 
na menšie obecné služby je 36 občanov. Doba organizovania MOS je na 6 
mesiacov.

15) informácia SAD Lučenec od p. Matušku – vedúceho odboru dopravy o 
monitorovaní vyťaženosti liniek na trase Lučenec – Katarínska Huta – Málinec v 
mesiacoch máj až august 2012 s cieľom optimalizácie využitia spojov.

16)  žiadosť o súhlas na zakrytie potoka – Mária Čomajová , Cinobaňa č. 88
17)  protokol o výsledku kontroly štátnej energetickej inšpekcie zo dňa 16.3.2012
18)  správu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

obce v tom, že starosta obce Jozef Melicher a hlavný kontrolór obce – Viera 



Bračoková podali oznámenie funkcií za rok 2011 v stanovenom termíne  a v súlade 
s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií  verejných funkcionárov.

19)  OZ berie na vedomie písomné oznámenie podľa ústavého zákona NR č. 357/2004 
Z.z. Ing. Márie Švikruhovej – bývalej starostky obce. 

20)  žiadosť o odpredaj obecného pozemku na stavbu garáže pre p. Miroslava Urdu , 
Cinobaňa 293.

21)  doporučenie redakčnej rady prijať za člena komisie redakčnej rady Cinobanského 
občasníka sl. Simonu Albertovú

IV. konštatuje , že:

            Uznesenie OZ č. 2/2012 zo dňa 29.2.2012 v bode V. ukladá:

1) pripraviť odpredaj pozemku  pre p. Oľgu Gabľasovú

     Termín: do konca apríla     Zodp.   Lívia Bračoková
- úloha je v  plnení

2) pripraviť odpredaj starej školy na Žíhľave

Termín:  do konca apríla Zodp. Lívia Bračoková
          - úloha je v plnení

3) uznesením OZ č. 2/2012 zo dňa 29.2. 2012 OZ  doporučuje starostovi obce –
vyzvať bývalú starostku obce p. Ing. Švikruhovú v predložení Oznámení funkcií, 
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce.

- úloha je  splnená

V.  ukladá 

1) vyzvať dlžníkov o zaplatenie pohľadávok – sociálnych dávok

Termín: do 15.5.2012 Zodp.  Erika Spodniaková

2) oboznámiť pána Urdu o predaji pozemku pod garáž za podmienok určených v 
zápisnici OZ.

Termín: do 15.5.2012 Zodp. Lívia Bračoková

3) oznámiť p. Márii Čomajovej č. 88, Cinobaňa zistený stav k žiadosti o prekrytie 
potoka pri jej pozemku.

Termín: do 15.5.2012 Zodp. Lívia Bračoková



4) vyzvať na zaplatenie nájmu za pozemok a odstránenie budovy bývalých potravín 
vo vlastníctve p. Mátejovej Heleny.

Termín: 15.5.2012 Zodp. Lívia Bračoková

5) vyzvať regionálnu správu ciest o vykonanie nápravy na vyrubovanom úseku okolo 
hlavnej cesty III. triedy v smere od Cinobane na Brezinu

Termín: 15.5.2012 Zodp. Lívia Bračoková

6) vyzvať p. Cienika- predajca pečiva za úhradu poplatkov za užívanie verejných 
priestranstiev ambulantným predajom

Termín: ihneď           Zodp. Erika Spodniaková

V Cinobani, dňa  25. apríla 2012       

Jozef Melicher
           starosta obce




