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                                                U Z N E S E N I E  č. 1/2014 
                                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa, 

                                                         konaného  dňa  26.02.2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1/  návrhovú  komisiu v zložení 

                                       predseda     :  Pavol Korim 

                                       člen             :  Ján Antal 

                                       člen             :  Zuzana Hadbavná 

 

  

2/ program zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2014 

 

3/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2014 Obce Cinobaňa, ktorým sa určujú podmienky 

zneškodňovania obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd v obci Cinobaňa  

 

4/  poplatok za zneškodnenie 1 m3 odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV v Cinobani vo 

výške 0,50 € na rok 2014 

 

5/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 Obce Cinobaňa, o spôsobe nakladania 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cinobaňa  

 

6/ VZN č. 9/2014 Trhový poriadok pre  predaj  výrobkov a poskytovanie   služieb na trhových 

miestach v obci Cinobaňa 

 

7/ ponuku na  služby CPK pre podnikateľov v Poltári 

 

8/ Zámer  priameho predaja z majetku Obce Cinobaňa 

- 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 z majetku  obce Cinobaňa je pozemok  vo výmere 

 3 183 m
2
, nachádzajúci sa v k.ú. Cinobaňa, okrese Poltár, evidovaný na LV 1605 a LV 

738 

-  jedná sa o novovytvorené parcely, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely  

E-KN č. 547/1 - druh pozemku vodná plocha , ktoré boli zamerané geometrickým plánom 

č. 32616881-096/2013 nasledovne:  

-   parcela C-KN č. 547/12 vo výmere    99 m2 vedená ako ostatná plocha 

-   parcela C-KN č: 547/11 vo výmere  288 m2 vedená ako ostatná plocha 

-   parcela C-KN č: 547/10 vo výmere  141 m2  vedená ako ostatná plocha 

-   parcela C-KN  č.  547/8  vo výmere   73 m2  vedená ako ostatná plocha 

-  parcela  C-KN  č. 547/13 vo výmere  140 m2 vedená ako ostatná plocha  

-   parcela C-KN č.582/3 vo výmere 2 442 m2 vedená ako zastavaná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením  od pôvodnej parcely E-KN č. 582 – druh pozemku zastavaná plocha 
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V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) sa jedná o prípad 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 žiaden prínos. 

 V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) sa jedná o pozemok, ktorý prechádza pozemkami 

žiadateľov za podmienky vecného bremena. 

 

9/ doplnenie Bc. Petra Katonu do komisie kultúrnej, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného 

poriadku 

 

10/ p. Jána Antala za prísediaceho na Okresnom súde v Lučenci  

 

11/ financovanie pamätnej tabule pri príležitosti 70. výročia SNP 

 

 

II. neschvaľuje : 

 

1/ žiadosť rod. Sivokovej o pripojenie ich nehnutľnosti do gravitačnej kanalizácie na náklady 

obce 

2/ premiestnenie autobusovej zastávky pri nehnuteľnosti, ktorú vlastní Miroslav Korim. 

 

 

III. ruší: 

 

1/ Uznesenie č. 2/2013 zo dňa 15.4.2013 v bode schvaľuje pod č. 11  

jeden bezplatný vývoz odpadových vôd na jednu rodinu za rok, v domácnosti kde nie je 

vybudovaná kanalizácia 

 

2/ VZN č.7/2004 zo dňa 21.9.2004 

 

3/ VZN č.9/1998 zo dňa 21.8.1998 

 

  

IV. k o n š t a t u j e  že : 

 

1/ uznesením č.8//2013 zo dňa 11.12.2013 v bode V. ukladá : 

1/ Pripraviť ponuku – plechové prestrešenie budovy  materskej školy. 

 

Termín : do konca apríla     

Zodpovedný: Ing. Bračoková Lívia prac. OcU 

Úloha je v plnení. 
 

 

V . berie na vedomie : 

 

1/  najbližšie riadne  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  17.03.2014 

 

2/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa 

 

3/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce  

  

4/ diskusné príspevky poslancov OZ 
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5/ informáciu o voľbe prezidenta SR 

 

6/ diskusné príspevky občanov 

 

7/ informáciu o prerokovaní Územného plánu obce Cinobaňa  

 

8/ informáciu o odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 70. výročia SNP 

 

9/ rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky za rok 2013 

 

10/ informáciu o uskutočnených podujatiach – Cinobanský ples, Cinobanský bludár a Zimný 

výstup na Striebornú  

 

 

 VI. ukladá :              

 

1/ v priebehu tohto volebného obdobia ukončiť právnické vzťahy okolo studne v Katarínskej 

Hute 

 

Termín: do konca roka 2014   Zodp: Komisia stavebná a životného prostredia 

        

                                                                                      

2/ zvolať stretnutie občanov ohľadom tlakovej kanalizácie  

 

Termín: do konca marca 2014  Zodp: Komisia stavebná a životného prostredia 

        

                                                                                      

3/ zistiť cenové ponuky na výrobu pamätnej tabule 

 

Termín: do najbližšieho OZ   Zodp: Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálna  

a verejného poriadku 

        

                                                                                      

        

 

                                                                                  

       ........................................................... 

        Jozef Melicher, starosta 

         

 

 

 

 

V Cinobani, dňa  26..02.2014 


