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  U Z N E S E N I E  č. 6/2013 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa, 

konaného  dňa 9.10.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1)   návrhovú  komisiu v zložení 

1. predseda     :  Zoka Ivan 

2. člen             :  Káka Milan 

3. člen             :  Antal Ján 

 

2)  program zasadnutia OZ zo dňa 9.10.2013 

     

3) vybudovanie obecnej studne v časti obce Katarínska Huta, na parc.  C-KNč. 911/27, 

ktorá je vo vlastníctve Slov. pozemkového fondu, pre občanov Katarínskej Huty, 

s tým , že prívod vody zo studne do svojej nehnuteľnosti si technicky budú musieť 

zabezpečiť sami na vlastné náklady 

 

4) prístrešok na prekrytie schodov v dome smútku v Cinobani na základe najvýhodnejšej 

cenovej ponuky od p. Melicha, Hradište,  v hodnote 5 603,-€ . 

 

  

II . Berie na vedomie : 

 

1) Petíciu proti vybudovaniu tlakovej kanalizácie v obci Cinobaňa časť Turičky podpísanú 

34 občanmi Turičiek a doručenú dňa 30.8.2013 

 

2) Stanovisko komisie na overenie petície – nesúhlasí s petíciou obyvateľov Turičiek 
 

III.  Konštatuje, že 

 

1) Podaná petícia zo dňa 30.8.2013 proti vybudovaniu tlakovej kanalizácie obsahuje návrh 

obyvateľov Turičiek, aby v tejto časti obce bola vybudovaná gravitačná kanalizácia so 

samostatnou čistiarňou odpadových vôd, prípadným ďalším riešením by mohol byť 

pôvodný vypracovaný projekt gravitačnej kanalizácie s prečerpávacou stanicou 

a napojením na existujúcu ČOV v Cinobani. 

Tento návrh obyvateľov Turičiek je nevyhovujúci, nakoľko bývalý projekt gravitačnej 

kanalizácie bol riešený cez súkromné pozemky, čo by bol problém vyžiadať súhlasné 

stanovisko od niektorých vlastníkov parciel, ďalším dôvodom  sú vyššie náklady v ČOV  

na prečerpávanie odpadových vôd, pretože tieto by obsahovali aj balastné vody, ďalším 

dôvodom sú finančné náklady pri spoluúčasti 5% by bola spoluúčasť obce pri riešení 

gravitačnej kanalizácie vo výške 141 335,-€ a pri tlakovej kanalizácii 85 350,-€. 
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Pri realizácii gravitačnej kanalizácie sa kanalizačné prípojky riešia len 1 m za hranicou 

nehnuteľnosti a majiteľ nehnuteľnosti by si musel celú prípojku zabezpečiť na vlastné 

náklady, s tým že by u neho na pozemku došlo k rozkopávke až po nehnuteľnosť. 

Pri riešení tlakovej kanalizácie sa tlakové kanalizačné prípojky (vetvy B)riešia až po 

žumpu alebo septik, majiteľ nehnuteľnosti si zabezpečuje len napojenie na el. energiu 

a prepojenie prípojky do čerpacej šachty. Nedochádza k rozkopávke pozemku, celá 

realizácia je navrhnutá mikrotunelovaním. 

 

 

IV. Ukladá 

 

1) Vyzvať konateľov Agrorátka S, s.r.o. Kalinovo na odpratanie rastlinných zvyškov na 

prenajatých parcelách v častiach: Záhumnie, Brezina, Cinopeľ a všetky ostatné plochy 

 

Termín: ihneď          Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

2) Vyčísliť náklady na ČOV od r. 2008 vrátane školení a ostatných nákladov 

 

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva Zodpovedná:  Erika Spodniaková  

 

 

 

V.  Neschvaľuje 

 

1) Požiadavku vyplývajúcu z petície proti vybudovaniu tlakovej kanalizácie v obci Turíčky, 

z dôvodov, ktoré sú uvedené v časti konštatuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Cinobani, dňa  9.10.2013 

                                                                                                     Jozef  Melicher 

                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                       


