Zápisnica
zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2013
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Úvod
2. Spomalovače na miestnej komunikácii
3. Dobudovanie chodníkov v obci
4. Záver

Jednanie
1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými členmi OZ bez
výhrad.
2. Spomaľovače na miestnej komunikácii - Pán starosta uviedol problém, ktorý sa vyskytol po
vybudovaní retardérov na miestej komunikácii. Informuje prítomných, že spomalovače boli vyhotovené
z dôvodu bezpečnosti detí, ktoré na ulici žijú a hrajú sa. O tejto skutočnosti ho informala pani Figurová,
ktorá sa taktiež sťažovala na rýchlosť motoriek a áut , ktoré tadeto prechádzajú. Pán starosta
a zastupiteľstvo uznali potrebu spomaľovačov v týchto miestach. Z VÚC bolo poskytnutých 700 € na
opravu obecných komunikácií a vykonávajúcou firmou bola Doprastav Žilina. Pán starosta oznamuje
prítomným, že škodiť im nechcel, a preto im dáva slovo, aby sa vyjadrili. Ak budú súhlasiť s ich
ponechaním, osadia sa žlto-hnedé značky, ak nie spomalovače budú odstránené.
Pani Žalúdková vyjadrila svoj súhlas s vybudovaním retardéru, pretože tade autá jazdia veľmi rýchlo.
Konštatuje však, že by sa nebol vyskytol problém, keby sa myslelo dopredu, t.j. nezaliať celú cestu, ale
dať tam chodník. Pani Žalúdková ďalej načrtla problém s nedostatkom pitnej vody, ktorý ich neustále
trápi. Starosta jej odpovedal, že tento problém povedal na schôdzi na Novej Dubnici, kde mu pán Čepák
a Ľ. Vážny odpovedali, že nie sú na to potrebné financie.
Pani Barková vyjadrila svoj súhlas s vybudovaním spomaľovačov. Požaduje však dostatočné označenie
a vybudovanie chodníka, ktorý im tam po rozšírení cesty veľmi chýba.
Pán Kršák nesúhlasí s osadením retardérov. Požaduje ich odstránenie, pretože má spomaľovač umiestnený
priamo pod spálňovým oknom a nemôže kvôli tomu spať. Hovorí, že o ich vybudovaní nič nevedeli,
neboli informovaní.
Pani Figurová súhlasí s ponechaním retardérov. Hovorí, že v iných mestách je veľa retardérov
a jednoducho si ľudia musia zvyknúť. Ale ak ju má niekto osočovať za to, že chcela spraviť niečo pre deti
a obyvateľov, tak je za zrušenie a odstránenie spomaľovačov.
Pani Bieliková vyjadrila svoj súhlas s pojednávanou vecou, ale žiada dostatočné označenie.
Pán Strapko súhlasí s vybudovaním spomaľovačov, pretože tam chodia motorky a autá veľmi rýchlo
a keď mu podbehne dieťa tak je mŕtve.
Pani Káčerová je za ponechanie retardérov. Keď už sú tam, nech zostanú, no ona by ich umiestnila na iné
miesto. Podobne ako ostatní požaduje primerané označenie.
Pán Ing. Ďuriš podotkol, že bývajú na ulici, kde je najväčšia frekvencia detí, či už tých čo tam bývajú
alebo školopovinných, ktoré tadeto neustále prechádzajú. Preto je nevyhnutné, aby tam tieto spomaľovače
boli. Hovorí, že sú mierne a nárazy nie sú veľké.
Pán Ridoško hovorí, že retardéry sú asfaltové nie železné, a preto nárazy nie sú silné.
Pań Jakúbek je za ponechanie, ale považuje to za problém cez zimu, keď sa bude odhŕňať sneh, môže ich
poškodiť radlica.
Pán starosta informuje, že aj keď sa teraz retardéry odfrézujú ostane tam hrb a auto ťukne.
Pani Jancovková podala návrh na umiestnenie zrkadla pri kostole, na čo jej pán starosta odpovedal, že sa
už o tomto informoval, ale jedno zrkadlo stojí okolo 1000-1500 € a bojí sa, že ho niekto rozbije.

Pán Prekop povedal, že nemá vytvorený žiadny názor, a preto nemôže hlasovať za zrušenie alebo
ponechanie retardérov, pretože o ničom sa predtým na zastupiteľstve nehlasovalo, kde to bude a ani, že sa
to vôbec bude budovať. Pán starosta odpovedal, že nevidí dôvod na nejaké dôkladné rozhodovanie
a pýtanie sa všetkých občanov, pretože je to obecná komunikácia.
Pán Prekop po vypočutí všetkých názorov navrhuje počkať ešte jednu zimu na skúšku. Navrhuje vykonať
obecné zastupiteľstvo o 6 mesiacov, zvolať všetkých, ktorých sa to týkaa oni potom vyjadria svoj názor
a následne sa môže hlasovať za ich ponechanie alebo zrušenie.
Pán Ing. Jakúbek hovorí, že spomaľovače sú jediným možným riešením. Podľa neho značky na zníženie
rýchlosti nepomôžu, to by tam musel stáť celý deň policajt a rozdávať pokuty. Pred ním je umiestnený
druhý retardér. Pán Ing. Jakúbek nenamieta a rešpektuje ho. Je za to, aby sa to ponechalo cez zimu
a potom na zastupiteľstve sa to odhlasuje.
Starosta navrhuje hlasovať za názor : ponechať spomaľovače cez zimu a na následnom obecnom
zastupiteľstve sa vyjadria prítomní či sa ponechajú alebo odstránia. Všetci členovia OZ súhlasia
a rozhodnutie bolo jednohlasne odsúhlasené.
3. Dobudovanie chodníkov v obci – pán starosta predniesol návrh na dobudovanie chodníkov od Milana
Gašpara po Fabčína v celkovej dĺžke 262 m v hodnote 19 000 € s tým, že je potrebné ešte stretnutie
s pánom Mikulom. Celý chodník sa urobí v celku. Obec dostala podporu 10 000 €. Tieto peniaze sa
využijú na výstavbu chodníkov. Prebehlo hlasovanie, kde všetci vyjadrili súhlas s týmto názorom.
4. Záver

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
Zo dňa 18. novembra 2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Spomaľovače na miestnej komunikácii
2. Dobudovanie chodníkov v obci

Uznesenie č. 20
A. schvaľuje
Dočasné umiestnenie retardérov po dobu 5 až 6 mesiacov. Po uplynutej dobe bude na Obecnom
zastupiteľstve prerokované ich ponechanie alebo odstránenie.
Dobudovanie etapy chodníkov v hornej časti obce o dĺžke 262 m v cene približne 19 000 € po
dohode s pánom Mikulom.
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