
U Z N E S E N I E    č. 7/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa 

konaného dňa 29. júna 2011 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 

I.  s ch v a ľ u j e : 
 

1. Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 29.6.2011 
2. program zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2011 
3. návrhovú komisiu v zložení 

predseda: p.  Hadbavná Zuzana 
člen:         p.  Belko Dušan 
člen:         p.  Káka Milan  

 
4. žiadosť Antalova Petra, Cinobaňa 297, 985 22 za stanovených podmienok stavebnou 

komisiou 
 

5. žiadosť Hrončekovej Alici, Cinobaňa 221  
 

6. plat starostu obce vo výške 2.278,00 € s účinnosťou od 1.6.2011 
 

7. odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2011 vo výške  13,88  %  
 

8. odmenu starostovi obce za mesiac apríl a máj 2011 vo výške 33,33 % 
 

9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 
 

10. ukončenie podnikateľskej činnosti v kotolni k 31.12.2011 
 

11. Požiarny poriadok Obce Cinobaňa  
 
12. Zmenu v Prílohe č. 2 – prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového 

programu mesta a obce na prefinancovanie v zmysle „Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov“  

- fin. prostriedky uvedené na odvedenie povrchových a podz. vôd previesť na 
výstavbu kotolne v MŠ vo výške 19.486,29 € 

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

1. konanie ďalšieho riadneho zasadnutia OZ dňa 31.8.2011 o 17.00 hod. v KD 
v Cinobani 

 
      2.  informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ v Cinobani 
 

3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Cinobaňa k čerpaniu návratných zdrojov  
financovania od Dexie banky a.s. – investičný úver 
 
4.čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2011 

 
5. návrh zmluvy o nájme a o kúpe prenajatej veci medzi obcou Cinobaňa a M-Elektronik,  

          s.r.o 



 
6. informáciu zástupcu OHL p. Hurtu k nedostatkom vzniknutým pri stavbe –        
    rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cinobaňa 
 
7. informáciu finančnej komisie a správy majetku 
 
8. informáciu komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku        
    v konaní kultúrno-spoločenského podujatia Spieva celá dolina – 10.ročník 
 
9. informáciu o organizovaní HORNOHRADSKÝCH ŠPORTOVÝCH DNÍ v dňoch 16-    
    17. júla 2011 
 
10. informáciu redakčnej rady o pripravovanej skladbe Cinobanského občasníka. 
 
11. informáciu o prijatí úveru poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko na účely                  
      zabezpečenia financovania investičného úveru na stavbu Revitalizácia centrálnej zóny    
      obce Cinobaňa. 
 
12.informáciu o sčítaní obyvateľov, bytov a domov roku 2011 v obci Cinobaňa 

 
13. informáciu o miere nezamestnanosti v obci Cinobaňa 

 
14. informáciu o finančnom prínose z organizovania aktivačnej činnosti v obci Cinobaňa 

 
15. informáciu o možnosti odkúpenia internátu Slovglassu v Katarínskej Hute 

 
16. informáciu o nedoplatku na DZN r. 2011 firmou Slovglass a.s. Poltár 

 
17. diskusné príspevky poslancov OZ 

 
 
III. d o p o r u č u j e 

 
1. starostovi obce zistiť možnosť zmien v územnom pláne Obce Cinobaňa 
 

Termín:  15.8.2011  
 

2. starostovi pripraviť informácie o úvere, ktorý by obec prijala od Dexia banky za 
účelom zabezpečenia financovania investičného projektu „Revitalizácia centrálnej 
zóny obce Cinobaňa  

 
Termín:   6.7.2011  

 
3. starostovi obce zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom    
    posúdenia prijatia investičného úveru od Dexia banka na zabezpečenie financovania    
    projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa 
 

Termín:   6.7.2011  
IV. n e s ch v a ľ u j e: 

   
1. žiadosť p. Oľgy Gabľasovej , Turičky 8 
 



2. žiadosť KVOZ ROMA o bezplatné použitie priestorov Kultúrneho domu v Cinobani 
na deň 22.7.2011 

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

1. uznesenie č. 6/2011 zo dňa 25.5.2011 v bode V. doporučuje: 
 

  bod 1) v plnení /starostovi obce doriešiť odpredaj nepotrebného prepravníka – 
vlečky, /darovanej MV SR/ - pre Službyt, Ján Klinčok, Cinobaňa – Turičky 
  bod 2)  v plnení /starostovi obce zakúpiť materiál na striešku – na prekrytie 
pieskoviska v materskej škôlke v Cinobani   

bod 3)  v plnení /starostovi obce trvať na odstránení nedostatkov zo strany 
stavebníka – OHL Bratislava, vzniknutých pri rekonštrukcii ZŠ s MŠ Cinobaňa 
 
              
  VI.    u k l a d á:  
 

1. vymáhať od spoločnosti OHL a.s. Bratislava čiastku vo výške 50 % nákladov na 
vykurovacie kotle IMERGAS, zabudované pri rekonštrukcii ZŠ s MŠ Cinobaňa 

 
                  Termín:     do 15.7.2011                 Zodp.: p. Spodniaková Erika, zam.obce 

p. Dubravcová Ingrida, zam.obce 
 

2. vymáhať od ambulantných predajcov poplatky za miestne dane za užívanie verejného 
priestranstva 

 
                  Termín:     do 15.7.2011                 Zodp.: p. Spodniaková Erika, zam.obce 
          p. Majerová Mária, zam. obce 
 

3. komisii kultúrnej, telovýchovy, športu a sociálnej organizačne pripraviť účasť na    
    HORNOHRADSKÝCH DŇOCH – 16. a 17. júla 2011 
  

                  Termín:     do 15.7.2011                 Zodp.: p. Zoka Ivan predseda komisie    
          p. Očovanová S. kultúrna prac.  

4. oznámiť odberateľom tepla a teplej vody o ukončení výroby a dodávky TÚV na         
    sídlisku KBV v Cinobani  

 
                  Termín:     do 4.7.2011                   Zodp.: p.  Švikruha Gabriel, zam.obce 
           

5. doplniť do Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011 – Kontrola použitia    
    dotácie od Obce Cinobaňa pre CŠK – futbalový oddiel v I. polroku 2011  

 
                  Termín:     do 31.8.2011                 Zodp.: p. Bračoková Viera – kontrolór obce  
           
 6. ukladá – zistiť cenu pozemkov v Katarínskej Hute a v Maši ponúkané na odpredaj         
                spol. Slovglass a.s. Poltár 
 
                  Termín:     do 15.8.2011                 Zodp.: p. Dubravcová Ingrida – zam.obce  
 
        Jozef Melicher 
          starosta obce 
 
V Cinobani dňa 29.06.2011    


