
U Z N E S E N I E    č. 2/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa 

konaného dňa 23. februára 2011 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 

I.  s ch v a ľ u j e : 
 

1. Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 23.2.2011 
2. program zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2011 
3. návrhovú komisiu v zložení 

predseda: p.   Hadbavná Zuzana 
člen:         p.  Zoka Ivan 
člen:         p.  Nociar Ivan  

 
4. mandátnu zmluvu medzi Obcou Cinobaňa a STAR EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava-

Staré mesto, ktorej predmetom je poskytovanie poradenských služieb pre projekt 
„Separovaný zber“, na ktorý Obec Cinobaňa mieni v programovacom období 2007-
2013 žiadať o príspevok z fondov EÚ, prípadne iných verejných zdrojov financovania.   

 
      5. Zástupcu sobášiaceho p.  Hadbavná Zuzana v zmysle zákona o rodine        
          a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 36/2005 Z.z. § 4, odst. 1 
 

6. sobášne dni: v piatok a v sobotu 
 
7. vstup do Združenia miest a obcí Slovenska a členský príspevok na rok 2011 vo výške 

331,24 € 
 
8. vstup do Združenia miest a obcí Novohradu a členský príspevok na rok 2011 vo výške 

117 € 
 

9.  členský príspevok na rok 2011 do Združenia ZPOZ Človek človeku v SR vo výške  
     78,07 € 
        
10.  členský príspevok na rok 2011 do Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo     
      výške 30,00 € 
 
11.  návrh na zápis do kroniky roky 2005 - 2007 
 

     12.  žiadosť volejbalového oddielu – finančné náklady budú hradené z rozpočtu CŠK –    
            v maximálnej sume 200 € s upozornením že VO musí podať žiadosť o dotáciu do             
            stanoveného termínu t.j. do 15.10.2011  
 
     13. príspevok na ošatenie vo výške 30 € na rok pre členov komisie pre občianske              
           záležitosti       

 
     14. bezodplatný prenájom priestoru pre Občianske záležitosti Cinobančan v Kultúrnom     
           dome 
 
 
  



II.       b e r i e   n a   v e d o m i e:                     
 

1. konanie ďalšieho riadneho zasadnutia OZ dňa 30. marca 2011 o 17.00 hod. v KD v 
Cinobani 

 
      2.   informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice 
 
      3.  informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ v Cinobani 
 
      4.  návrh finančnej komisie na zvýšenie poplatku za káblovú televíziu na sumu 8,50 €/  
           mesiac 
 
      5. žiadosť CŠK – zakúpenie hnojiva na ihrisko 
 
      6. informáciu zo zasadnutia Klubu starostov o petičnej akcii ohľadom udržania Polikliniky  
          Poltár  
 
      7. informáciu starostu obce o stave štátnych ciest v obci  
 
      8. stanovy ZMONU 
 
III.d o p o r u č u j e 

 
1. doplniť do sadzobníka úhrad za služby od občanov a organizácií Obce Cinobaňa – 
neziskové organizácie a občianske združenie so sídlom v Cinobani po splnení všetkých 
poplatkových a iných povinností voči obci  
 

Termín:  30.3.2011    Zodp.:  p. Spodniaková  
 

IV. n e s ch v a ľ u j e: 
   
1. žiadosť Ing. Márii Švikruhovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2009-2010 
 
2. žiadosť KVOZ ROMA o bezplatný prenájom bývalého Espressa 

 
  V.    k o n š t a t u j e   ž e: 
 

1. uznesenie č. 1/2011 zo dňa 26.1.2011 v bode IV. ukladá: 
 

  bod 1)  splnený /Predsedovi komisie finančnej a správy majetku prehodnotiť 
žiadosť Ing. Švikruhovej Márii, bývalej starostky obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
za rok 2010/ 
  bod 2)  splnený /Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej 
a verejného poriadku prehodnotiť žiadosť KVOZ ROMA o prenájom priestorov bývalého 
klubu dôchodcov v kultúrnom dome v Cinobani./ 
   

bod 3)  splnený /Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej 
a verejného poriadku prehodnotiť žiadosť volejbalového oddielu o finančný príspevok 
z rozpočtu obce na rok 2011./ 

  bod 4)  splnený / Predsedovi komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej 
a verejného poriadku zhodnotiť strojopisný zápis do kroniky obce Cinobaňa za roky 2005, 
2006,2007./ 



  bod 5)  splnený /Predsedovi komisie finančnej a správy majetku prehodnotiť 
miestnu daň za psov držaných v bytových domoch v obci Cinobaňa./ 
 
  bod 6)  splnený /Predsedovi komisie finančnej a správy majetku predložiť do 
obecného zastupiteľstva finančné náklady na správu káblovej televízie v roku 2010./ 
 
  bod 7)  splnený /poslancovi p. Dušanovi Kiapešovi nájsť vhodné miesto na 
umiestnenie veľkoobjemového kontajnera v časti obce Turičky./  
 

2. uznesenie č. 1/2011 zo dňa 26.1.2011 v bode V. doporučuje starostovi obce: 
 

  bod 1)  v plnení /prehodnotiť pracovné náplne všetkých zamestnancov obce/ 
  bod 2)  v plnení /prehodnotiť pracovný čas upratovačky obecného úradu/ 
              
  VI.    u k l a d á:  
 

1. predsedovi finančnej komisie v spolupráci s predsedom stavebnej komisie preriešiť       
      VZN č. 23/2010 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa                          

 
                  Termín:     do 30.3.2011                Zodp.: p.Michal Garaj – predseda fin. komisie 
         p.Dušan Kiapeš – predseda stav. komisie 
 
       2. zakúpiť 3 ks košov na psie exkrementy 
 
      Termín:       do 30.3.2011               Zodp :  sl. Dubravcová 
  
       3. zabezpečiť možnosti nového prevádzkovateľa káblovej televízie 
 
           Termín:        do 27.4.2011               Zodp : p.Michal Garaj – predseda fin. komisie
                    p.Dušan Kiapeš – predseda stav. komisie 
 

4. zistiť stav zvonice v Turičkách a možnosti finančného zabezpečenia opravy a údržby  
      zvonice 

 
           Termín:         do 30.3.2011              Zodp :p. Dušan Kiapeš – predseda stav. komisie 
      
      5. sprístupniť presbytérium v Turičkách – zabezpečiť osvetlenie 
        
           Termín:         do 30.3.2011                Zodp: p.Dušan Kiapeš – predseda stav.komisie
  
 VI.    d o p o r u č u j e      starostovi obce: 
 
       1. zvolať stretnutie právnikov a poslancov ohľadom sporu obce a bytového domu 293 
 
  
 
 
V Cinobani dňa 22.02.2011                                Jozef Melicher 
          starosta obce 
 
 
 



 
 


