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                                                U Z N E S E N I E  č. 7/2013 

                                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa, 

                                                         konaného  dňa  20.11.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1/  návrhovú  komisiu v zložení 

                                       predseda     :  Zuzana Hadbavná 

                                       člen             :  Milan Káka 

                                       člen             :  Pavol Korim 

 

  

2/ program zasadnutia OZ zo dňa 20.11.2013 

 

3/ výdavky na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2014 vo 

výške 140 000,00 € 

 

4/ finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ s MŠ  v Cinobani  k MDD do  rozpočtu obce  na rok 

2014 vo výške 300,00 € 

 

5/ finančný príspevok  na akciu pre deti ZŠ s MŠ  v Cinobani  na  Zimné radovánky  do    

rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 300,00 € 

 

6/ finančný príspevok  na kompenzačné pomôcky pre individuálne začlenených žiakov do    

rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 100,00 € 

 

7/ dotácie na deti a žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým   pobytom na území obce Cinobaňa 

na rok 2014 na krúžkovú činnosť do rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 15,00 €  na dieťa 

 

8/ poskytnutie finančného príspevku pre súbor  Cinobanček na rok  2014 vo výške 150,00 € 

 

 9/ poskytnutie finančného príspevku pre MS SČK Cinobaňa a Katarínska Huta  na rok  2014 vo 

výške 250,00 € 

 

10/ poskytnutie finančného príspevku pre  ZO SZZP Cinobaňa  na rok  2014 vo výške 150,00 € 

 

11/ poskytnutie finančného príspevku pre  ZO SZPB Cinobaňa   na rok  2014 vo výške 150,00 € 

na činnosť a 100,00 € na bibliografickú knižku o hrdinoch padlých v SNP 

 

12/ poskytnutie finančného príspevku pre  OZ  Cinobančan   na rok  2014 vo výške 250,00 € 

 

13/ poskytnutie dotácie pre CŠK Cinobaňa – FO, VO, vo výške 9 700,00 € / v tom dotácia pre 

VO – vo výške 200,00 €/ 

V prípade postupu FO sa dotácia navýši v rozpočtovom roku o cestovné vo výške 1000,00 € 
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14/  poskytnutie finančného príspevku  na poistné pre ZŠ s MŠ v Cinobani  na rok 2014 vo výške 

90,54 € 

 

15/ Dodatok  č.4 k VZN č. 20/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách , ktorých zriaďovateľom je Obec Cinobaňa 
 

 

 

II. neschvaľuje : 

 

 

1/ OZ neschvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc pre občana – žiadosť pod č. konania 

738/2013 

 

2/ OZ neschvaľuje dotáciu pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. Cinobaňa 

 

3/ OZ neschvaľuje žiadosť OZ KVOZ ROMA Cinobaňa o prenájom KD na prehliadku rómskych 

kapiel dňa 22.11.2013 

 

4/ poskytnutie finančného príspevku pre  OZ KVOZ ROMA Cinobaňa   na rok  2014 vo výške 

130,00 €. 

 

 

III. k o n š t a t u j e  že : 

 

1. uznesením  č. 6/2013 zo dňa 09.10.2013 v bode IV. ukladá: 

 

 

1) Vyzvať konateľov Agrorátka 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 

 

 úloha je splnená   
 

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

 

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva Zodpovedná:  Erika Spodniaková  

 

úloha je   splnená   

                        

 

2. uznesením č. 5/2013 zo dňa 25.09.2013 v bode  V. ukladá: 

 

 

1. preposielať elektonickou cestou všetky zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

kronikárke obce  Mgr. Vladimíre Alberovej 

          

         Termín:    priebežne                                                  Zodp.:  pracovníčky OcÚ 

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

studne 

 

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

 

Úloha sa ruší  

 

 

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

v Katarínskej studne 

          

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

 

úloha sa ruší 

 

 

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

smútku  

 

         Termín:    ihneď                                                           Zodp.: Ing. Bračoková Lívia 

 

 úloha je splnená 

 

 

 

 

IV . berie na vedomie : 

 

 

1/  najbližšie riadne  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  11.12.2013 

 

2/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa 

 

3/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 23.10.2013 

a 01.10.2013 

  

4/ diskusné príspevky poslancov OZ 

 

5/ čerpanie rozpočtu obce k  30.09.2013 

 

6/ informáciu o voľbách  do samosprávnych krajov  II. kolo  

 

7/ zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu Obce Cinobaňa 
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 V. ukladá :              

 

1/ Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Cinobaňa   pripraviť na schválenie do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré sa bude 

konať podľa plánu 11. decembra 2013. 

 

Termín: do 27.11.2013    Zodp: Komisia finančná a správy majetku 

       a prac. OcU  - p. Spodniaková Erika 

                                                                                      

 

 2/ Kontrolovať činnosť volejbalového oddielu Cinobaňa 

 

Termín: priebežne     Zodp: Komisia kultúry, telovýchovy, 

                  a športu, sociálna a verejného poriadku

  

         

3/ Zakúpiť  zbernú nádobu na plast  - 1 ks a zbernú nádobu na sklo – 1 ks pre Katarínsku Hutu. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

 

4/ Pripraviť návrh VZN o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve 

 

Termín: do 31.03.2014  Zodp:  prac.OcÚ - Pupalová Anna  

            a Spodniaková Erika 

 

 

5/ Vyzvať p. Klinčoka Jána – Službyt Cinobaňa – na úhradu zvyšnej faktúry č. 2013027. 

V prípade, že úhrada bude realizovaná do konca roku 2013 penále sa nebudú uplatňovať. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

 

6/ Zabezpečiť cenové ponuky na opravu strechy v materskej škole v Cinobani. 

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

        Jozef MELICHER,starosta 

        v.r.  

 

 

V Cinobani, dňa  20.11.2013 


