Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10. júna 2019
1. Otvorenie - program obecného zastupiteľstva bol prečítaný a schválený, zasadnutie obecného
zastupiteľstva viedol zástupca starostky obce PhDr. Lukáš Bielik. PhDr. Lukáš Bielik navrhol
doplnenie bodu programu a to voľba overovateľov zápisnice na obdobie 1.7.2019 - 31.12.2019.
Poslanec obecného zatupiteľstva Peter Dohnanský a hlavná kontrolórka obce Alena Dobrodejová sa
ospravedlnili, že sa nemôžu na rokovaní zúčastniť.
2. Informácia o mimoriadnej situácii - starostka obce informovala, že dnes bol opäť zvolaný
krízový štáb zložení z prestaviteľov firmy Basler & Hofmann, Ministerstva životného prostredia
SR, Ministerstva vnútra SR, Obce Červený Kameň a Okresného úradu Ilava. Z každého rokovania
sa spisuje zápisnica, ktorá je spolu s ostatnými materiálmi dostupná poslancom OZ. V najbližších
dňoch sa už začnú prvé práce v teréne, ktoré povedú k odstráneniu havarijného stavu v obci.
Za: Ing. Rastislav Prekop, Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM, Martin Monček, PhDr.
Lukáš Bielik, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír Martiš,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
Vývoj v oblasti riešenia mimoriadnej situácie.

b e r i e n a

v e d o m i e

Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
b e r i e n a v e d o m i e
Dostupnosť materiálov pre poslancov ohľadne mimoriadnej situácie a jej riešenia v budove
obecného úradu.
3. Žiadosť o zvýšenie mesačného poplatku v MŠ - PaedDr. Anna Jakúbková priniesla žiadosť o
zvýšenie mesačného poplatku na sumu 10,00 € - rodičovského poplatku za deti, ktoré navštevujú
Materskú školu v Červenom Kameni. Odôvodnila to tým, že náklady na výučbu sa zvyšujú a pri
kvalitnej výučbe je potrebné zabezpečiť aj materiálno-technické zabezpečenie. Súčasná výška
poplatku je 7,00 €. Zvýšenie bude platné od 1.9.2019, čiže od ďalšieho školského roku. Tento
poplatok sa vyberá za všetky deti v materskej škole, okrem detí v predškolskej dochádzke.
Martin Monček - je to dosť veľký skok zo 7,00 € na 10,00 €. V Mikušovciach je to 7,00 €, ale
možno to pokryje náklady, nakoľko tam je viac detí ako u nás.
Za: Ing. Rastislav Prekop, Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM, Martin Monček, PhDr.
Lukáš Bielik, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír Martiš,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Od 1.9.2019 zvýšenie rodičovského poplatku na sumu 10,00 € za každé dieťa, ktoré navštevuje
Materskú školu Červený Kameň okrem detí navštevujúcich predškolskú dochádzku.

4. Spolufinancovanie najmenej 5 % pripravovaného projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice slovo dostal Ing. Rastislav Prekop. Nakoľko vyšla ďalšia výzva na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice - Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozhodli
sme sa, že by sme mohli skúsiť, či nedostaneme ďalšie finančné prostriedky. Pravdepodobnosť je už
nižšia, že finančné prostriedky získame, ale pokiaľ sa nezapojíme, nebudeme vedieť, či peniaze
dostaneme alebo nie. Z tejto výzvy sa bude financovať napríklad výmena radiátorov, vybudovanie
sociálnych zariadení.
Za: Ing. Rastislav Prekop, Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM, Martin Monček, PhDr.
Lukáš Bielik, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír Martiš,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Minimálne 5 % spoluúčasť na projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice - Výzva V. P HaZZ 2019
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
5. Zhodnotenie stavu budovy kultúrneho domu a budovy bývalej materskej školy z pohľadu
znalca p. Marguša a statika p. Masára - p. Marguš sa nemohol rokovania OZ zúčastniť, nakoľko
mal pracovné povinnosti. P. Masár zhodnotil, že z budovy bývalej materskej školy nebude možné
urobiť kultúrny dom za podmienky, že by sa pristavilo ešte jedno poschodie a tam by sa spravil
kultúrny dom. Táto myšlienka bola vyslovená na jednom z predchádzajúcich OZ. Stará materská
škola ani nie je budovou, ktorá by mala také základy, aby sa na nich dalo stavať čokoľvek, kde by
sa nachádzalo veľa ľudí, čiže buď kultúrny dom alebo bytovka. Čo sa týka budovy kultúrneho
domu, z pohľadu statika budova zodpovedá veku a účelu využitia. Schody sú tam nie príliš šťastne
riešené, ale bohužiaľ, v minulosti sa to tak robilo. Na otázku v akom stave sa nachádza krov
(pretože je podozrenie, že sa jedná o problematickú časť stavby) statik p. Masár sa vyjadril, že
nemal možnosť ten krov podrobnejšie preskúmať, lebo tam bola tma a on si zabudol baterku. V
závere sa statik p. Masár sa vyjadril, že s pravdepodobnosťou 80% bude na budove kultúrneho
domu do 10 rokov potrebná kompletná výmena stropu a krovu.
Ing. Rastislav Prekop - podľa môjho názoru je nutné riešiť hlavne problematiku, či sa vyplatí
budovu kultúrneho domu kupovať, (pretože nevieme v akom stave sa táto budova nachádza a
nepoznáme ani výšku financií potrebných na nevyhnutnú rekonštrukciu, ktorá bude potrebná) alebo
zvážiť iné možnosti, ako napr. už v minulosti Martinom Mončekom navrhnutá možnosť prerobenia
budovy starej materskej skôlky na kultúrny dom. Hlavný problém budovy kultúrneho domu bude
pravdepodobne drevený strop a krov, nakoľko je to staršia budova. Treba požiadať znalca p.
Marguša aby vykonal podrobnú obhliadku objektu so zameraním sa na možné problematické miesta
na krove a možno v spolupráci so statikom p. Masárom zistili reálny skutkový stav budovy a podali
informácie približne ako dlho jednotlivé časti dokážu plniť svoje funkcie, poprípade kedy
predpokladajú výmeny jednotlivých častí. V prípade určenia termínu odbornej obhliadky objektu
som ochotný sa tejto osobne zúčastniť. Ďalej bude potrebné aby odborne spôsobilá osoba napr.
projektant vypracovala aj predbežný výpočet nákladov na rekonštrukciu, ktorá bude nevyhnutná.
Na to aby sme mohli jednotlivé varianty posúdiť a vedeli sa objektívne rozhodnúť, je potrebné mať
v rukách znalecký posudok v akom reálnom stave sa budova nachádza, odhad v akom časovom
horizonte ešte jednotlivé časti konštrukcií dokážu plniť svoje funkcie, alebo inak povedané odhad,
kedy bude treba vymeniť jednotlivé konštrukčné časti budovy ako napr. strop, krov a výpočet
predbežných nákladov na prípadnú rekonštrukciu.
PhDr. Lukáš Bielik - musíme sa vrátiť k pôvodnej otázke, že kde vlastne chceme kultúrny dom,

lebo aktuálne riešime už konkrétne podrobnosti, ale nie sme jednotní v umiestnení samotného
kultúrneho domu. Som znepokojnený nad nezáujmom občanov o túto tému, nakoľko bol program
zasadnutia zverejnený na všetkých dostupných miestach a ešte aj niekoľkokrát vyhlásený v
obecnom rozhlase. Aj napriek tomu je účasť občanov pri prejednávaní tejto témy veľmi nízka.
S nízkou účasťou súhlasili aj prítomní občania.
Za: Ing. Rastislav Prekop, Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM, Martin Monček, PhDr.
Lukáš Bielik, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír Martiš,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Vypracovanie znaleckého posudku doplneného o odhad pravdepodobnosti, či daná budova bude
plniť funkciu aj naďalej v dnešnom stave - počet rokov - a kedy bude potrebná výmena jednotlivých
častí, čiže rekonštrukciu - napr. krov.
6. Voľba overovateľov zápisnice na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 - navrhnutí boli Ing.
Daniel Strapko a Martin Monček. Nikto nema iný návrh na danú funkciu.
Za: Ing. Rastislav Prekop, Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM, Martin Monček, PhDr.
Lukáš Bielik, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír Martiš,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Ing. Daniela Strapka a Martina Mončeka za overovateľov na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019.
7. Diskusia - OZ sa zhodlo na tom, že je potrebné poslať žiadosť na TSK, aby vyčistili mosty na
Šatkovej a pri Strošove. Taktiež je potrebné zaslať žiadosť na TSK, aby nám urobili novú cestu,
nakoľko od križovatky je táto cesta miestnami v kritickom stave. V posledných dňoch po plnom
koryte potoka, kedy už bralo ploty a časti pozemkov občanov, je potrebné zaslať žiadosť na Povodie
Váhu - starostka informovala že v uvedenej problematike už komunikuje s Povodím Váhu. Zmena
druhu pozemku - geometrický plán bol zaslaný na overenie na kataster, treba počkať, kým ho
kataster spracuje. Potom s týmto geometrickým plánom je možné zmeniť druh pozemku z vodnej
plochy na zastavanú plochu.
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Zaslanie žiadosti o vyčistenie mostov na Šatkovej a na Strošove príslušným orgánom.
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
s c h v a ľ u j e
Zaslanie žiadosti o opravu celej cesty v Obci Červený Kameň príslušným orgánom.
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
b e r i e n a
Zaslanie žiadosti na opravu koryta Tovarského potoka na príslušné orgány.

v e d o m i e

Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
b e r i e n a
Vývoj v zmene druhu pozemku pozemku z vodnej plochy na zastavanú plochu.
Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

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

Starostka obce:

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

v e d o m i e

