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                                                        U Z N E S E N I E č. 5/2012
                                   z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa,
                                                        konaného  dňa 27.6.2012

Obecné zastupiteľstvo

I. s ch v a ľ u j e :

1/  návrhovú  komisiu v zložení
                                       predseda     :  Ivan  Nociar
                                       člen             :  Dušan Kiapeš
                                       člen             :  Zuzana Hadbavná

2/ program zasadnutia OZ zo dňa 27.6.2012

3/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012

4/ Protokol o zverení majetku do správy č.1/2012 medzi účastníkmi Obec Cinobaňa a
    Základná škola s materskou školou  Cinobaňa

5/  rekonštrukciu rozvodov vody a cirkulačného vedenia MŠ Cinobaňa vo výške 4.484,31 €
    firmou REMONTA s r.o. , Zvolenská Slatina

6/  odmenu kontrolórke obce za II..štvrťrok 2012  vo výške  11,86 %
  
7/  odkúpenie  budovy  bývalých potravín  p. Mátejovej  , bytom Cinobaňa č.248 v sume 500,00 €
     do konca roka 2012

8/ nákup osobného motorového vozidla Škoda YETTI. Odkupná  hodnota Škody Felícia bude   
    odpočítaná z ceny nového vozidla

II. k o n š t a t u j e  že :

1/   uznesenie č.4/2012 zo dňa 30.5.2012 v bode IV.ukladá :

1. Zaslať výmer na zaplatenie poplatku za užívanie VP – ambulantný
predaj - pre p. Cienika, Poltár.
Termín: ihneď                                                                        Zodp.: Erika Spodniaková
                                                                                                          Pracovníčka  OcÚ

                 Úloha splnená

V bode    V. d o p o r u č u j e starostovi obce

1. vyzvať vlastníkov budovy starej školy v areáli Evanjelickej cirkvi  v
Cinobani – p. Líšku, Košice a KÚ BB o vykonanie nápravy – zabezpečenie stavby
proti úrazu.

Úloha v plnení
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III . berie na vedomie :

1/  najbližšie riadne  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  26.9.2012

2/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa

3/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 4.6.2012

4/ čerpanie rozpočtu za I.štrvrťrok 2012

5/ diskusné príspevky poslancov OZ

6/ ponuku Združenia obcí pre likvidáciu odpadu   Poltár  o zapožičanie plastových kontajnerov 
    na separovaný zber v počte 15 ks

7/ informáciu z rokovania BBSK  o rekonštrukcii cesty Breznička – Turičky v roku 2013

8/ informáciu z rokovania vlády SR v Poltári o poskytnutí finančného príspevku na rekonštrukciu 
    Domu smútku v Cinobani 

IV.  Ukladá

1/ vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti  po Svätozárovi Líškovi o zabezpečenie nehnuteľnosti  proti 
úrazu a úpravu okolia 

  Termín : ihneď                                                      Zodpovedná : Lívia Bračoková
                                                                                                       pracovníčka OcÚ

2/ predsedovi Cinobanského športového klubu zabezpečiť evidovanie vstupného do pokladni

3/ vykonať zúčtovanie dotácie za rok 2011 s Cinobanským športovým klubom

    Termín :   ihneď                                                          Zodpovedná : Spodniaková Erika
                                                                                                               pracovníčka OcÚ

4/ vyzvať Regionálnu správu ciest Lučenec a Urbár Točnica za opílenie previsnutých konárov na 
štátnej ceste č. 050/III

  Termín : ihneď                                                     Zodpovedná : Bračoková Lívia
                                                                                                      pracovníčka OcÚ

   5/ zistiť rozpočet na oplotenie  viacúčelového ihriska  na sídlisko v Cinobani

     Termín :  do 26.9.2012                                    Zodpovedná : Bračoková Lívia
                                                                                                     pracovníčka OcÚ

6/  vyzvať Družstvo Budúcnosť o odstránenie prístrešku pri vstupe do budovy na Turičkách

    Termín : do 26.9.2012                                     Zodpovedná : Bračoková Lívia
                                                                                                    pracovníčka OcÚ
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7/  Upozorniť rómskych občanov na dodržiavanie poriadku oproti p.Vrbiniaka

    Termín : do 26.9.2012                                     Zodpovedná : Bračoková Lívia
                                                                                                    pracovníčka OcÚ

8/  doplniť  rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

    Termín :  do 10.9.2012                                    Zodpovední : pracovníci OcÚ

9/ komisii redakčnej rady zverejniť v letnom čísle Cinobanského občasníka článok o projekte
    Revitalizácia centrálnej zóny Obce Cinobaňa

     Termín : 11.7.2012  o 17 ,00 hod                     Zodpovední : poslanci OZ
                                                                                                     komisia redakčnej rady

V. doporučuje :

1/ starostovi obce zistiť firmy a cenové ponuky na odkúpenie technológie z plynovej kotolne

    Termín : do 26.9.2012

2/ starostovi obce prerokovať žiadosť občanov obce za zrušenie  výherných hracích prístrojov v 
    obci

     Termín : do 26.9.2012

V Cinobani, dňa  27.6.2012
            
                                                                                                      Jozef  Melicher
                                                                                                        starosta obce

                                                                                                     
                                      




