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      U Z N E S E N I E    č.  3/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa 

konaného dňa 23.04.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1. program zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2014 

2. návrhovú komisiu v zložení 

predseda: p.  Káka Milan 

člen:         p.  Garaj Michal 

člen:         p.  Kiapeš Dušan 

 

3. plat starostu obce vo výške 2.403,– € s účinnosťou od 1. mája 2013 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 

 

5. VZN č. 18/2014 o chove psov a povinnostiach chovateľov a majiteľov psov v Obci 

Cinobaňa 

 

6. žiadosť Ing. Ľudmily Hoffmanovej z Katarínskej Huty o odkúpenie časti obecného 

pozemku p.č. CKN 904/1 o výmere 1000 -1500 m2 po dohode s užívateľom 

vodovodnej prípojky  

 

7. výber projektov  autobusových  zastávok pre Katarínsku Hutu a Turíčky 

 

8. VZN č. 27/2014 o zákaze predaja a používania alkoholických nápojov 

 

9. VZN č. 10/2014 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií 

 

10. umiestnenie pamätnej tabule francúzskych partizánov vyrobenej pri príležitosti 70. 

výročia SNP na budovu Obecného úradu v Cinobani 

 

11. osadenie pouličného osvetlenia a odhŕňanie snehu v zimnom období pred rodinnými 

domami č. 261/16, 261/18 a 263 

 

12. odpustenie nájmu za telocvičňu v ZŠ s MŠ na stolný tenis pre dôchodcov 

 

 

II.       b e r i e   n a   v e d o m i e:                     

 

1. konanie ďalšieho riadneho zasadnutia OZ dňa 25.06.2014 o 17.00 hod. v zasadačke 

KD Cinobaňa  

2.  informácie zo zasadnutia finančnej komisie a správy majetku 

3. informácie zo zasadnutí komisie stavebnej a životného prostredia 

4. informácie zo zasadnutia komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného  

    poriadku  

5. informácie zo zasadnutia redakčnej rady 
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6. informácie zo zasadnutia komisie pre občianske záležitosti 

7. monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2013 

8. dôvodovú správu k protestu prokurátora proti VZN č. 18/2007 o chove psov  

           a povinnosti chovateľov a majiteľov psov v obci Cinobaňa 

9. vyhodnotenie žiadostí o odpredaj obecných pozemkov pre žiadateľov Štefan Vrbiniak,        

    Mária Kováčová, Červenák Ján a Anton Baláž 

10. zmenu platu hlavného kontrolóra obce 

      11. čerpanie rozpočtu k 31.03.2014 

      12. informáciu zo zasadnutia komisie na overenie petície 

      13.akciu stavanie mája 30.04.2014 

      14. vatru a oslavy víťazstva nad fašizmom dňa 7.5.2014 

15. akciu cinobanský kotlík 10.05.2014 o 11.oo hod. 

16. stretnutie heligonkárov 7. ročník – 17.05.2014 

17. informáciu o rekonštrukcii štátnej cesty III/52 medzi Turíčkami a Brezničkou 

 

III.  n e s ch v a ľ u j e: 

   

1. žiadosť p. Hegyiho z Lovinky o odkúpenie obecných pozemkov 

 

IV.    k o n š t a t u j e   ž e: 

 

1. uznesením  č. 1/2014zo dňa 26.02.2014 v bode VI. ukladá: 

 

bod 1) v plnení / v priebehu tohto volebného obdobia ukončiť právnické vzťahy okolo 

studne v Katarínskej Hute / 

Termín: do konca roka 2014    Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia 

 

 bod 2) splnený /zvolať stretnutie občanov ohľadom tlakovej kanalizácie / 

     Termín: do konca marca 2014    Zodpovedná: komisia stavebná a životného prostredia  

 

 bod 3) splnený / zistiť cenové ponuky na výrobu pamätnej tabule / 

Termín: do najbližšieho OZ         Zodpovedná: komisia kultúry,telovýchovy, športu,  

                                                                            sociálna a verejného poriadku 

 

2. uznesením č. 2/2014 zo dňa 17.03.2014 v bode III. ukladá: 

 

      bod 1) splnený /zabezpečiť uloženie Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce  

                         Cinobaňa v zmysle schváleného zákona/ 

              Termín: do najbližšieho OZ               Zodp. Ing. Lívia Bračoková 

 

             bod 2) splnený /vypracovať nové VZN o chove psov ,  povinnostiach  chovateľov        

                                          a majiteľov psov  v obci Cinobaňa / 

               Termín: do 23.4.2014                           Zodp: Ing. Lívia Bračoková

  

             bod 3) splnený / pripraviť kultúrne podujatie 7. ročníka Stretnutia heligonkárov / 

                Termín: do najbližšieho zastupiteľstva                          Zodp.  kultúrna komisia 

 

             bod 4)  splnený / pripraviť podujatie 4. ročník Cinobanského kotlíka / 

                Termín: do najbližšieho zastupiteľstva                Zodp.  kultúrna komisia 
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             bod 5) splnený /preposlať  poslancom VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ,                 

                                           dodatok + posledné dve zmluvy o poskytnutie dotácie pre CŠK / 

                 Termín: do najbližšieho zastupiteľstva                Zodp. Erika Spodniaková

  

             bod 6)  splnený / zabezpečiť projektovú dokumentáciu na vybudovanie zastávok         

                                              v Kat. Hute a Turičkách / 

                  Termín: do najbližšieho zastupiteľstva                  Zodp. Ing. Lívia Bračoková 

              

3. uznesením č. 2/2014 zo dňa 17.03.2014 v bode IV. doporučuje: 

          

      bod 1) v plnení /zabezpečiť funkčné využitie územia obce Cinobaňa podľa     

                                       schválenej  Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce     

                                       Cinobaňa /  

          Termín: priebežne                   Zodp: starosta obce 

 

V.   u k l a d á 

 

1. prerobiť VZN o poskytovaní dotácie 

             Termín:   do najbližšieho zasadnutia           Zodp.:  E. Spodniaková  

 

2. pripraviť rozpočtové opatrenie na presun fin. prostriedkov na ošatenie pre členov 

ZPOZ vo výške 100,– € 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia.          Zodp.: finančná komisia 

 

3.   nájsť riešenie na vybudovanie cesty k rodinným domom  č. 261/16, 262/18 a 263 

             Termín:    priebežne                                       Zodp.:  Ing. Bračoková L.  

 

4. zabezpečiť cenové ponuky na autobusové zástavky v Katarínskej Hute a Turičkách 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia             Zodp.: Ing. Bračoková L. 

 

5. zistiť majiteľa pozemku smerom na poľovnícku chatu, na ktorej sa nachádza opílená  

      hruška a kto spôsobil jej opílenie. 

      Termín:     do najbližšieho zasadnutia             Zodp.: Ing. Bračoková L. 

       

       6.   zabezpečiť ďalšie cenové ponuky na rekonštrukciu strechy MŠ v Cinobani 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia             Zodp.: Ing. Bračoková L. 

 

7. zabezpečiť cenové ponuky na plastové, hliníkové, drevené, železné vchodové dvere 

do kultúrného domu v Cinobani 

Termín:     do najbližšieho zasadnutia             Zodp.: Ing. Bračoková L. 

 

8. zabezpečiť nákup 3 ks zberných nádob na separované zložky odpadu 

 Termín:     ihneď                                              Zodp.: Ing. Bračoková L. 

 

 VI.    d o p o r u č u j e:  

 

1. stretnutie s projektantom Ing. Hroncom a poslancami pre doriešenie kanalizácie 

v obci Cinobaňa a v jej častiach 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia                Zodp.: starosta obce 
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VII.    r u š í: 

 

1. termín konania OZ zo dňa 28.05.2014 

 

VIII.   v y h o v u j e:  

 

1. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec, Pd 214/13/6606-5 zo dňa   

10.2.2014 podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Cinobaňa č. 

18/2007 o chove psov a povinnosti chovateľov a majiteľov psov v obci Cinobaňa 

 

 

 

 

V Cinobani dňa 24.04.2014       

 

 

 

 

 

 

 

       Jozef Melicher  

         starosta obce  


