
U Z N E S E N I E    č.  5/2013 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa 

konaného dňa 25.09.2013 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1. program zasadnutia OZ zo dňa 25.09.2013 

2. návrhovú komisiu v zložení 

predseda: p.  Nociar Ivan 

člen:         p. Garaj Michal 

člen:         p.  Kiapeš Dušan 

 

3. odmenu hlavnej kontrolórke za III. štvrťrok 2013 vo výške 8  % 

 

4. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku obce: 

 

- zámerom priameho predaja majetku obce Cinobaňa je pozemok vo výmere 559 

m2, nachádzajúci sa v okrese Poltár, obci Cinobaňa, v katastrálnom území 

Cinobaňa, časti obce Katarínska Huta, evidovaný na liste vlastníctva č. 738, na 

parc. C-KN 904/54 vedený ako záhrada 

 

- v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, že uvedený majetok sa stal pre obec nadbytočným, nakoľko ho 

nijak nevyužíva a ani v budúcnosti nemá záujem ho využívať, pričom z neho 

pre obec neplynie žiadny prínos 

 

- v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) sa jedná o pozemok, ktorý žiadatelia využívajú 

ako záhradu pri svojom rodinnom dome. 

 

5. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Cinobaňa 

 

6. presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúry č. 20130917 

vystavenú dodávateľom Roman Spodniak – ELEKTROSEK, Cinobaňa 285, vo 

výške 2317 € za dodávku a montáž kamerového systému v obci Cinobaňa 

 

7. komisiu na overenie petície v zložení: Pavol Korim, Ján Antal, Ivan Nociar, Ivan 

Zoka, Dušan Kiapeš 

 

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

 

1. konanie ďalšieho riadneho zasadnutia OZ dňa 20.11.2013 o 17.00 hod. v Kultúrnom 

dome v Cinobani  

 

2.  správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  

 

3.  informácie zo zasadnutia finančnej komisie a správy majetku 



4. informácie zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia 

 

5. informácie zo zasadnutia komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného  

          poriadku  

 

6. informácie zo zasadnutia redakčnej rady 

 

7. informácie zo zasadnutia komisie pre občianske záležitosti 

 

8. monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 30.06.2013 

 

9. rozpočtové príjmy a výdavky k 30.06.2013 

 

10. stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladnici k 31.08.2013 

 

11. správu nezávislého auditora OZ obce Cinobaňa o konsolidovanej účtovnej závierke    

      zostavenej k 31.12.2012 

 

12. informáciu o vyhodnotení cenových ponúk na prekrytie schodov Domu smútku                  

      v Cinobani 

 - najvýhodnejšia cenová ponuka Juraj Melich z Hradišťa v hodnote 5.603,65 €     

 

13. žiadosť Márie Sivokovej 

 

14. informáciu o voľbách do samosprávnych krajov           

 

15. oznámenie o prečíslovaní stavieb a označení ulíc v obci Cinobaňa           

 

16. informáciu ÚPSVaR o počte nezamestnaných v obci 

 

17. informácie zástupcu spoločnosti EUROVIA SK a GEO LOGISTIKA s.r.o pána    

      Jozefíka 

 

18. informácie riaditeľa ZŠ s MŠ Cinobaňa RNDr. Stanislava Čopa 

 

  III.    k o n š t a t u j e   ž e: 

 

1. uznesením  č. 3/2013 zo dňa 3.07.2013 v bode V. ukladá: 

 

bod 1) splnený / 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  

                        S. Očovanová, zam.OcÚ   

 bod 2) splnený /zistiť vlastníctvo k budove v Katarínskej Hute / 

     Termín: do 25.09.2013             Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia  

 

 bod 3) splnený / 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 



bod 4) splnený / zvolať verejné stretnutie s občanmi ohľadom tlakovej kanalizácie 

dňa 10.07.2013 / 

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

 

 bod 5) splnený / pripraviť zámer na prenájom  kotolne na sídlisku v Cinobani / 

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

 

 bod 6) splnený / umiestniť pri kotolni v Cinobani dopravnú značku – Zákaz státia / 

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

 

2. uznesením č. 4/2013 zo dňa 24.07.2013 v bode IV. ukladá: 

 

bod 1)  splnený / p. Balkovskej vypracovať priebežnú správu o stave financií 

k 31.08.2013 / 

        Termín: do 25.9.2013                                        

              

IV.   r u š í : 

 

1. V sadzobníku poplatkov za sprístupnenie informácií bod č. 5 Zasielanie elektronickou     

       poštou – e-mailom: a) skenovanie   0,20 € 

 

V.   u k l a d á: 

 

1. preposielať elektonickou cestou všetky zápisnice zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva kronikárke obce Mgr. Vladimíre Alberovej 

          

         Termín:    priebežne                                                  Zodp.:  pracovníčky OcÚ 

 

2. návrh nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku p. Matúzovou o umiestnení obecnej 

studne 

 

         Termín:   v najbližšom možnom termíne                   Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

3. zabezpečiť odberateľskú zmluvu so žiadateľmi o odbere vody z obecnej studne 

v Katarínskej studne 

          

          Termín:   v najbližšom možnom termíne                   Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

4. vyzvať p. Melicha o doplnenie technického riešenia striešky na prekrytie schodov 

domu smútku  

 

         Termín:    ihneď                                                           Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

 

 

 

V Cinobani dňa 25.09.2013       

 

        Jozef Melicher  

          starosta obce  


