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                                                U Z N E S E N I E  č. 3/2013 

                                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa, 

                                                         konaného  dňa  03.07.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1/  návrhovú  komisiu v zložení 

                                       predseda     :   Antal Ján 

                                       člen            :  Nociar Ivan  

                                       člen            :  Garaj Michal   

  

2/ program zasadnutia OZ zo dňa 3.7.2013 

 

3/ Protokol o zverení majetku do správy č.1/2013 medzi účastníkmi Obec Cinobaňa a Základná 

škola s materskou školou Cinobaňa  

 

4/ odpísanie daňovej pohľadávky voči daňovému dlžníkovi Poľnohospodárske družstvo 

Cinobaňa, IČO: 00195952 vo výške 6602,88 € za roky 2001 - 2006 

 

5/odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2013 vo výške 8,25 % 

 

6/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 

  

7/ zbúranie nehnuteľnosti č.26 v Cinobani firmou EKOSTAVBA Lučenec 

 

II. neschvaľuje : 

 

1/  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme s nájomcom Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  

  

III. k o n š t a t u j e  že : 

 

Uznesením č.2/2013  zo dňa 15.4.2013  v bode V. ukladá :    

 

 1/ riešiť  platbu  dane z nehnuteľností na rok 2013 splátkovým kalendárom pre spoločnosť 

  R- GLASS TRADE ,s r.o  , Lučenec - splnené 

 

2/ vyhodnotiť kultúrnu akciu  III. Cinobanský ples - splnené 

 

 

IV . berie na vedomie : 

 

1/  najbližšie  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  25.09.2013 

 

2/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa 
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3/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 07.05.2013     

a 03.06.2013 

  

4/ správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom, že 

starosta obce Jozef Melicher a hlavný kontrolór obce Viera Bračoková podali Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2012 

v stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

5/ čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2013 

 

6/ vyhodnotenie kultúrnej akcie III. Cinobanský ples  

 

7/ diskusné príspevky poslancov OZ 

 

8/ cenové ponuky za búracie práce nehnuteľnosti č. 26 v Cinobani   

 

9/ žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi o premostenie pozemku  

 

10/ informáciu o tlakovej kanalizácii v Trnovci nad Váhom  

 

11/ žiadosť občanov Katarínskej Huty na pripojenie vodovodu 

 

12/ Hornohradské športové dni a Hornohradský Merida MTB cyklomaratón 

 

13/ informáciu o dotácii zo štátneho rozpočtu vo výške 2400,00 € na vysprávku výtlkov 

 

14/ informáciu o súdnom spore medzi Obcou Cinobaňa  a ŠaL Stav Smižany  

 

15/ informácia o Dohode o aktivačných prácach  medzi Obcou Cinobaňa a Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny Lučenec  s počtom ľudí 25  

 

  

 V. ukladá :    

 

 1/ Komisii kultúrnej, športovej a verejného záujmu pri OZ pripraviť do nasledujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva  podmienky prípravy cinobanského plesu a Memoriálu 

Evalda Kantoráka 

Termín: do 25.09.2013  Zodpovedný: Ivan Zoka, predseda komisie, Silvia  

Očovanová, pracovníčka OU 

 

 2/ Zistiť vlastníctvo k budove v Katarínskej Hute  

Termín: do 25.09.2013   Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OU 

 

3/ Komisii stavebnej a životného prostredia pripraviť cenovú ponuku na zakúpenie betónových 

rúr na premostenie vchodu do kostola na sídlisku v Cinobani   

Termín: do 25.09.2013   Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia  

 

4/ Zvolať verejné stretnutie s občanmi ohľadom tlakovej kanalizácie dňa 10.07.2013 

Termín: ihneď     Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OU 
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5/ Pripraviť zámer na prenájom kotolne na sídlisku v Cinobani  

Termín: do 25.09.2013   Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OU 

 

6/ Umiestniť pri kotolni v Cinobani dopravnú značku – Zákaz státia 

Termín: ihneď     Zodpovedná: Ing. Lívia Bračoková, pracovníčka OU 

 

 

VI. doporučuje :  

Zakúpiť kontajnery na separovaný zber – 4 ks na papier a 1 ks na plasty  

   

 

V Cinobani, dňa 03.07.2013            

                                                                                                           

 

 

Jozef Melicher 

                                                                                                            starosta obce 

  

 

 

 

 

                         


