
 

  UZNESENIE  č. 7/2010 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva CINOBAŇA, 
konaného dňa 28.júna  2010 

 
 
 

I.  S c h v a ľ u j e : 
 
1/ program zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2010 
 
2/ návrhovú komisiu v zložení:  p. Oľga Gabľasová - predseda 
         p. Viera Deáková   - člen 
         p. Igor Poliačik      - člen 
 
3/ protokol – správu o výsledku kontroly pokladne, vedenie pokladničnej agendy 
a podkladovosti zo dňa 1.6.2010 
 
4/ plán kontroly činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010 podľa predloženého 
obsahu 
 
5/ uznesenie zo zasadnutia OZ č. 7/2010 zo dňa 28.6.2010 
 
6/ odmeny pre poslancov OZ za I. štvrťrok 2010 vo výške   1 zasadnutie -   9,96 € 
 
    odmeny komisie  za I. štvrťrok 2010 vo výške   1 zasadnutie  - 49,80 €   
 
7/ odmenu starostke obce za II. štvrťrok 2010 vo výške  -  13,88  % 
 
8/ odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2010 vo výške  -  11,66  % 
 
9/ žiadosť KVOZ – ROMA Cinobaňa – kultúrno výchovnému občianskemu združeniu v sume 
150,- € za účelom účasti súťaže Česko -Slovensko hľadá talent 
 
 
 
 
II. B e r i e   n a   v e d o m i e : 

 
 
1/ najbližšie zasadnutie OZ  bude  dňa  27.9. 2010 
             
2/ informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice z OZ 
  
 3/ informácie zo zasadnutí komicií pri OZ podľa zápisnice z OZ 
  
4/ oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov za rok 2009 od 
Ing. M.  Švikruhovej, starostky obce a pani V. Bračokovej, hlavnej kontrolórky obce v zákonnej 
lehote bez výhrad vysvetlení a podnetov príslušnej komisie. 



  

 
 5/ informáciu o nepriaznivom vývoji financovania miest a obcí v dôsledku nadmerného výpadku 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielových daní 
 
6/ odpojenie od centrálneho zdroja vykurovania spoločenstiev vlastníkov bytov 295 a 297 
v Cinobani za podmienok, že uhradia zákonom oprávnené náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi 
obci Cinobaňa 
 
7/počet dlhodobých uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR Lučenec pracovisko Poltár 
k 18.6.2010 – 229 ľudí  a poberatelia DHN – 157 ľudí 
 
8/ písomné poďakovanie od splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, poslanca NR SR 
Dušana Galisa za spoluprácu pri vybudovaní viacúčelového ihriska v Cinobani 
 
 9/informáciu o vlámaní a krádeži neznámym páchateľom do objektu OcÚ v Cinobani dňa 
18.6.2010 
 
10/ informáciu o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ 
v Cinobani – návrh rady školy je vymenovať do funkcie RNDr. Stanislava Čopa 
 
11/ informáciu – žiadosť o povolenie vybudovať tlakovú stanicu na sieti pre vybudovanie 
vodovodu v Kat. Hute – písomná žiadost obce Cinobaňa adresovaná na Stredoslovenskú 
vodárenskú, prevádzkovú spoločnosť Banská Bystrica 
 
12/informáciu o komunálnych voľbách dňa 27.11.2010 
 
13/diskusné príspevky podľa zápisnice z OZ 
 
14/všetky ostatné informácie podľa zápisnice z OZ 
 
15/ hospodárenie za rok 2009 Spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár 
 
16/ žiadosť o zaplatenie členského príspevku  MIKROREGIÓN  NOVOHRAD Málinec 
 zo dňa 10.6.2010 
 
17/ žiadosť Občianskeho združenia BAŠTA o finančný príspevok na projekt encyklopédie 
sakrálnych stavieb Slovenska 
 
 
 
III. K o n š t a t u j e  : 
 
 že v uznesení č. 6/2010 zo dňa 31.mája 2010 nebola uložená žiadna úloha a v bode  
č. VI. – doporučuje starostke obce zistiť cenovú ponuku cestných panelov od firmy AGRO 
Turičky a zároveň ich nakúpiť- úloha bola splnená, ale majiteľ nesúhlasí s odpredajom 
 
 
 
 



  

IV.  U r č u j e :  
 
1/ počet poslancov OZ na celé volebné obdobie ( 2010 – 2014) podľa počtu obyvateľov obce 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 v počte 9, 
s 1 volebným obvodom utvoreným pre celú obec Cinobaňa v komunálnych voľbách 2010  
 
2/ pre starostu obce Cinobaňa na celé funkčné obdobie plný rozsah výkonu funkcie starostu 
v právach a povinnostiach podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov § 11 ods. 4 písm. i 
   
 
V. U k l a d á : 
 
1/ zabezpečiť organizačne učinkovanie obce Cinobaňa na HORNOHRADSKÝCH 
ŠPORTOVÝCH DŇOCH  v dňoch 17. – 18.7 2010 podľa športových súťaží a na prezentačnom 
dni Mikroregión HORNOHRAD 18.9.2010 v obci Uhorské 
 
Zodpovední: p. Jozef Melicher                                       Termín: priebežne, podľa stanovených 
                     p. Mária Majerová                                                    termínov akcií 
                     p. Silvia Očovanová       
 
2/ nahlásiť skutočný počet obyvateľov v obci Cinobaňa k 31.12.2009 za účelom vyrovnania 
nákladov pre spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár a zároveň vyžiadať písomný prehľad 
o správnych poplatkoch, pokutách a iných dotačných zdrojoch podľa jednotlivých obcí, ktoré 
odvádzajú pre Spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár 
 
Zodpovední: p. A. Pupalová                                            Termín: ihneď 
                     evidencia obyvateľstva  
 
3/ predložiť celkovú faktúru za dodávku programu podvojného účtovníctva nakúpeného pre 
Mikroregión Málinec a zároveň vyčísliť podiel jednotlivých obcí, ktoré sa zložili na uvedené 
vybavenie 
 
Zodpovedná: p. Erika Spodniaková                                 Termín: 27.9.2010 
 
4/ zaplatiť daňový nedoplatok dane z nehnuteľnosti v zmysle právnych predpisov a zákonov pre 
spoločnosť  SLOVGLASS, s.r.o Poltár, 13. Januára Poltár 
 
Zodpovedná: p. Erika Spodniaková                                  Termín: priebežne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing.Mária Švikruhová 
              starostka obce 


