
 1 

      U Z N E S E N I E    č.  4/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa 

konaného dňa 25.06.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1. program zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2014 

 

2. návrhovú komisiu v zložení 

predseda: p. Milan Káka 

člen:         p.  Pavol Korim 

člen:         p.  Ján Antal 

 

3. rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

 

4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 

 

5. prípravu realizáciu stavby miestnej komunikácie a opravu obrubníkov v intraviláne 

obce Cinobaňa, časť IBV, 

 

6. odpredaj časti obecného pozemku pre obyvateľov Katarínskej Huty  

 

7. dodávku a montáž vchodových dverí realizované spločnosťou LUKRA-PLAST, 

s.r.o. Luenec v cene 1335,60 € - dvere hliníkové, tmavohnedé s presklení 2/3 

 

8. Dodatok č. 2 k VZN č. 17/2007 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce 

 

9. odpustenie nájomného za ambulanciu zubného lekára od 1.4.2014 

 

10. splátkový kalendár pre firmu NEMETecH Slovakia, s.r.o. Cinobaňa na splatenie 

DzN na rok 2014 

 

11.  Záverečný účet obce na rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

12. presun prebytku rozpočtu za rok 2013 do rezervného fondu vo výške 44 897,41 € 

 

13. odmenu hlavnému kontrolórovi obce za II. štvrťrok 2014 vo výške 12,11 % 

vyplateného z platu za II. štvrťrok 2014 

 

14. rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

 

15. zakúpenie ponorného kalového čerpadla na ČOV v cene 4008,60 € bez DPH  

 

16. rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

 

17. výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) 

  a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
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  a v znení neskorších predpisov , t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu , prebytok vo    

  výške  46.239,73 €. 

 

18. text na pamätnej tabuli venovanej k 70. výročiu SNP  - „ venované všetkým ........“ 

 

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

 

1. konanie ďalšieho  zasadnutia OZ dňa 23.07.2014 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 

6. informácie zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií   

funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2013 

v stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

7. správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013 

8. správu hlavného kontrolóra obce o kontrole účtovnej závierky za rok 2013 

9. správu hlavného kontrolóra obce o kontrole inventarizácie majetku obce za rok 2013 

    10. žiadosť Eleny Katonovej o poskytnutie súčinnosti 

    11. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013 

    12. informáciu o skolaudovaní ČOV Cinobaňa 

    13. informáciu o konaní memoriálu Evalda Kantoráka dňa 28.06.2014 

    14. konanie športových dní mikroregionu Hornohrad 

    15. informáciu o registácii Dobrovoľného hasičského zboru v obci Cinobaňa 

 

 

III.  n e s ch v a ľ u j e: 

   

1. predaj bytovej časti budovy zdravotného strediska 

2. navýšenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000,00 € pre CŠK Cinobaňa 

 

 

IV.    k o n š t a t u j e   ž e: 

 

1. uznesením  č. 3/2014 zo dňa 23.04.2014 v bode V. ukladá: 

 

bod 1. splnený  /prerobiť VZN o poskytovaní dotácie 

             Termín:   do najbližšieho zasadnutia           Zodp.:  E. Spodniaková  

 

bod 2. splnený  /pripraviť rozpočtové opatrenie na presun fin. prostriedkov na ošatenie 

pre členov   

      ZPOZ vo výške 100,– € 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia.          Zodp.: finančná komisia 

 

bod 3. v plnení /nájsť riešenie na vybudovanie cesty k rodinným domom  č. 

261/16, 262/18 a 263 
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             Termín:    priebežne                                       Zodp.:  Ing. Bračoková L.  

 

bod 4. splnený  /zabezpečiť cenové ponuky na autobusové zástavky v Katarínskej Hute 

a Turičkách 

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

 

bod 5. splnený  /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. 

       

       bod 6. splnený  /zabezpečiť ďalšie cenové ponuky na rekonštrukciu strechy MŠ v  

             Cinobani 

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

 

bod 7. splnený  /zabezpečiť cenové ponuky na plastové, hliníkové, drevené, železné 

vchodové dvere do kultúrného domu v Cinobani 

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

 

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

 Termín:     ihneď                                              Zodp.: Ing. Bračoková L. 

 

    

2. uznesením č. 3/2014 zo dňa 23.04.2014 v bode VI. doporučuje: 

          

      bod 1. v plnení / stretnutie s projektantom Ing. Hroncom a poslancami pre doriešenie  

      kanalizácie v obci Cinobaňa a v jej častiach 

             Termín:     do najbližšieho zasadnutia                Zodp.: starosta obce 

 

 

 

 

V. u k l a d á 

 

 

1.  Zabezpečiť 3 cenové ponuky na realizáciu plechovej strechy na Materskú školu    

     Cinobaňa 

 

Termín : do 15.07.2014  Zodpovedná: Ing. Bračoková L. 

 

2.   Zvolať spoločné stretnutie s firmou SPODSTAV s.r.o. Lučenec  

z dôvodu ponuky na realizáciu autobusových zastávok 

 

Termín : do 15.07.2014  Zodpovedná: stavebná komisia a poslanci OZ  

 

       3.  Zabezpečiť nákup elektrocentrály / 6 kw/ 

 

Termín : do 23.07.2014  Zodpovedná: Ing. Bračoková L 
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3. Vyvolať jednanie s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné  komunikácie 

Lučenec, s Obcou Točnica a Urbár Točnica za opílenie previsnutých konárov na 

štátnej ceste č. 050/III  

 

 

Termín : do 10.09.2014   Zodpovedná: Ing. Bračoková L. 

 

 

 

VI.    d o p o r u č u j e:  

 

1. na miestnej komunikácii – na ulici  Banská ulica  od č. 52/62 po č. 53/64 osadiť 

obrubníky 

 

Termín : pri realizácii stavby MK v časti IBV obce Cinobaňa 

 

  

 

VII. u r č u j e : 

 

 

1. rozsah výkonu funkcie starostu Obce Cinobaňa na plný úväzok na jeho celé funkčné 

obdobie vo volebnom období  rokov 2014 – 2018. 

2. 9 poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2014 – 2018 

3. 1 volebný obvod pre voľby do obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

V Cinobani dňa 25.06.2014       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jozef Melicher  

         starosta obce  


