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U Z N E S E N I E  č. 6/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cinobaňa,  

konaného  dňa  10.09.2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. s ch v a ľ u j e : 

 

1)  návrhovú  komisiu v zložení 

                                       predseda     :  Zoka Ivan 

                                       člen             :  Garaj Michal 

                                       člen             :  Antal Ján 

 

  

2) program zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2014 

 

3) Zámer priameho predaja majetku  obce Cinobaňa  

- V zmysle ustanovenia  § 9a, 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: 

Predmetom priameho predaja sú: 

a)  Pozemky vo vlastníctve obce, v k.ú. Cinobaňa , časti obce Katarínska Huta  parc. č. 

CKN 917/11 vo výmere 93 m² vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,  parc. č. CKN 

917/12 vo výmere 120 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. CKN 917/13 

vo výmere 161 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, p.č. CKN 917/14 vo výmere 

286 m2 vedené ako zastavaná plocha a nádvorie. Novovzniknuté parcely sú zamerané 

geometrickým plánom   č. 32616881-126/2014, odčlenené od pôvodných parciel  CKN  

č. 917/2 a  EKN č. 917/2, ktoré sú zapísané na LV 738  obce Cinobaňa v k.ú. Cinobaňa 

časti obce Katarínska Huta, okres Poltár. 

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) je prípad  hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 

že predmetné parcely tvoria priľahlý pozemok k pozemku žiadateľov, na ktorých majú 

umiestnené drobné stavby.  Uvedený majetok  obec  nevyužíva a ani v budúcnosti ho 

nemá záujem využívať, pričom z neho pre obec neplynie žiaden prínos. 

 

4) Zámer priameho predaja majetku  obce Cinobaňa  

- V zmysle ustanovenia  § 9a, 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: 

Predmetom priameho predaja je: 

a) Pozemok vo vlastníctve obce, v k.ú. Cinobaňa , časť obce  Katarínska Huta, parc. 

 č. CKN 904/65 vo výmere 813 m² vedená ako záhrada. Novovzniknutá parcela je 

zameraná geometrickým plánom  č. 32616881-120/2014 , odčlenená od pôvodnej parcely  

č. CKN 904/1 a  je zapísaná na LV číslo 738 v k.ú. Cinobaňa. 
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V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) je prípad  hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 

že predmetná parcela tvorí priľahlý pozemok k pozemku žiadateľa. Uvedený majetok  

obec  nevyužíva a ani v budúcnosti ho nemá záujem využívať, pričom z neho pre obec 

neplynie žiaden prínos. 

 

5) Žiadosť p. Zuzany Gondekovej, Banská ulica 121/37, Cinobaňa o odkúpenie obecného 

pozemku , vedený ako záhrada, na parc. č. E-KN 664/2 v k. ú. Turíčky 590 m
2
 

 

6)  Výber  certifikovaných prvkov pre detské ihrisko v Cinobani v hodnote cca 3000,00 € bez 

DPH 

 

7)  Žiadosť vlastníkov bytov Cinobaňa – Maša 20 o opravu prístupovej cesty, keď sa budú 

realizovať maloplošné vysprávky miestnej komunikácie 

 

8)  Prenájom obecného pozemku v radovej zástavbe garáží na parcele č. CKN 2615/1 v k.ú. 

Cinobaňa, p. Cibuľovi Danielovi, Banská ul. 122/33, Cinobaňa 

 

II. neschvaľuje : 

 

1) Žiadosť Daniela Cibuľu, Banská ul. 122/33, Cinobaňa o odkúpenie obecného pozemku na 

parc. č. CKN 2615/1 v k. ú. Cinobaňa 

2) Žiadosť Ľubice Benčovej, Hlavná ulica 4/8, Cinobaňa, o spílenie lipy na cintoríne v Cinobani 
3) Žiadosť  SVB č. 108/12 Sídlisko o opravu  cesty pred bytovým domom 
 

III. k o n š t a t u j e  že : 

 

1/ Uznesením č.5/2014  zo dňa 20.08.2014  v bode VI. ukladá :    

 

 1) Zabezpečiť cenové ponuky na zariadenie detského ihriska na sídlisku v Cinobani 

 Termín : do 10.9.2014 , Zodpovedná : Ing. Bračoková Lívia 

 

 Úloha splnená 

 

2/ Uznesením č.4/2014  zo dňa 25.06.2014  v bode V. ukladá :    

 

1) 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. 50/III. 

Termín: do 10.9.2014               Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

Úloha splnená 

 

 

 

IV . berie na vedomie : 

 

1)  Najbližšie  zasadnutie OZ sa  bude konať  dňa  22.10.2014 

 

2)  Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa 
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3) Protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo dňa 09.07.2014 

a 25.08.2014 

  

4) Diskusné príspevky od občanov  

 

5) Nevyhovenie petícii z Ministerstva dopravy , výstavby a reg. rozvoja za obnovenie 

a sprevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na železničnej trati Cinobaňa – Breznička  

 

6) Informáciu o stomatologickej ambulancii 

 

7) Informáciu o kamerovom systéme v obci 

 

 

 V. ukladá :    

 

1)  Zabezpečiť odborným spôsobom  ošetrenie starej lipy  na cintoríne v Cinobani  a tiež lipy 

na cintoríne v Turičkách.  

Termín: ihneď                Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

2) Zabezpečiť deratizáciu obecnej kanalizácie proti potkanom. 

Termín: ihneď   Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

3) Požiadať SAD Lučenec o zachádzanie spojov, ktoré smerujú na Hrnčiarky na autobusovú 

zastávku pred Skláreň v Katarínskej Hute 

Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ              Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

4) Vyzvať občanov IBV o odstránenie drevín v zelenom páse pred rodinnými domami   

Termín: ihneď                Zodpovedná : Ing. Lívia Bračoková 

 

 

 

   

V Cinobani, dňa 10.09.2014            

                                                                                                           

 

 Jozef Melicher  

             starosta obce  

 


