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                                                        U Z N E S E N I E  č. 8/2013 

                                   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa, 

                                                         konaného  dňa 11.12.2013 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1/  návrhovú  komisiu v zložení 

                                       predseda      :  Dušan Kiapeš 

                                       člen              :  Pavol Korim 

                                       člen              :  Ján Antal 

 

  

2/ Program zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2013 . 

  

3/ Prílohu č.1 k VZN č.22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  

    a školského zariadenia so sídlom na území obce Cinobaňa . 

 

4/  Dodatok č.1 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

     a drobné stavebné odpady na území obce Cinobaňa . 

 

5/  Odmenu kontrolórke obce za IV. štvrťrok 2013  vo výške  15,50% . 

   

 6/ Programový  rozpočet obce Cinobaňa  na rok 2014. 

 

 7/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 . 

 

8/  Plán zasadnutí OZ na rok 2014 . 

 

9/  Rozpočtové opatrenie č.1/2013- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci   

     schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

10/  Rozpočtové opatrenie č.2/2013 - úprava schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové  

       príjmy a celkové výdavky . 

 

11/ Rozpočtové opatrenie č.3/2013 - úprava schváleného rozpočtu Základnej školy  

      s materskou školou v Cinobani, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

12/ Cenu stočného na rok 2014 vo výške  0,50  za m3/rok. 

 

13/ Prísediaceho Okresného súdu v Lučenci , poslanca Antala Jána. 

 

 

 

 



 

2 

 

II. neschvaľuje : 

 

1/  Žiadosť  zo dňa 20.11.2013 evidovanú pod číslom 877/2013 o poskytnutie jednorazovej  

       finančnej výpomoci. 

 

 

III. k o n š t a t u j e  že : 

 

1/   Uznesenie č.7//2013 zo dňa 20.11.2013 v bode 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 

            úloha splnená                                                                          

 

 

 2/ Kontrolovať činnosť volejbalového oddielu Cinobaňa 

 

Termín: priebežne     Zodp: Komisia kultúry, telovýchovy, 

                  a športu, sociálna a verejného poriadku

  

          úloha v plnení         

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

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

        prac. OcÚ 

          úloha splnená 

 

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  

                       prac.OcÚ 

          úloha v plnení 

 

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 

        úloha splnená 

 

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

 

Termín: ihneď      Zodp: Ing. Bračoková Lívia  

 úloha v plnení       prac. OcÚ 
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IV . berie na vedomie : 

 

1/ Informáciu , že najbližšie riadne  zasadnutie OZ bude  dňa  26.2.2014. 

 

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky OZ 

 

     Hadbavná Zuzana 

     Káka Milan      

     Balkovská Mária  - zapisovateľka 

 

3/ Informácie zo zasadnutí  jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa. 

 

4/ Protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 18.11.2013. 

  

5/ Programový rozpočet obce Cinobaňa na roky 2015 -2016. 

 

6/  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Obce Cinobaňa na  

     roky   2014-2016. 

 

7/ Pripomienky k Programovému rozpočtu na rok 2014-2016. 

 

8/ Diskusné príspevky poslancov OZ. 

 

9/  Informáciu o stavbe studne v Katarínskej Hute. 

 

10/ Informáciu o organizovaní Cinobanského bludára na deň 28.12.2013. 

 

 

V. ukladá : 

 

1/ Pripraviť ponuku – plechové prestrešenie budovy  materskej školy. 

 

 

Termín : do konca apríla     

 

                                                                       Zodpovedný: Ing.Bračoková Lívia 

                                                                                              prac. OcÚ 

 

 

 

 

V Cinobani , dňa  11.12.2013 

   

                                                                                                                Melicher Jozef v.r. 

                                                                                                                 starosta obce 

                                                                              


