Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. mája 2014
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod.
2. Schválenie záverečného účtu 2013 z prílohou hodnotiacou správou.
3. Schválenie výročnej správny 2013.
4. Doriešenie dopravného značenia na miestnej komunikácií od miestneho
kostola smerom ku škole.
5. Informácia o priebehu prác na chodníku v hornej časti obce, dobudovanie
zástavky v hornej časti obce.
6. Návrh na vyhodnotenie občanov aktívnych z pohľadu života obce na
obdobie 2010-2014 /temín do 15.6.2014/
7. Oprava soklov, strechy a maľovanie DS.
8. Výmena kuchynskej linky DŠ.
9. Informácia o zosuve v obci.
10. Rôzne.
11. Záver.
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
2.

3.
4.

5.

6.

členmi OZ bez výhrad.
Schválenie záverečného účtu 2013 s prílohami – daná tematika bola prednesená Ing.
Martinou Gogolákovou. Záverečný účet s prílohami a návrhom na zvýšenie
rezervného účtu o sumu prebytku bol schválený bez výhrad všetkými členmi OZ. K
záverečnému účtu 2013 s prílohami dala hlavná kontrolórka sl. Pijáková stanovisko
hlavného kontrolóra obce.
Schválenie výročnej správy 2013 – daná tematika bola prednesená Ing. Martinou
Gogolákovou. Výročná správa 2013 bola schválená bez výhrad všetkými členmi OZ.
Doriešenie dopravného značenia na miestnej komunikácií od miestenho kostola
smerom ku škole – p. starosta predniesol, že nedávno šiel po danej komunikácií,
pričom dieťa p. Kršáka vybehlo na cestu, keby šiel rýchlejšie a nedával si pozor na to,
že daná cesta je spomaľovaná bol by určite toto dieťa zrazil. Určite je treba túto vec
doriešiť. OZ sa zhodlo na tom, že retardéri na danej ceste budú označené dopravnými
značkami.
Informácia o priebehu prác na chodníku v hornej časti obce a dobudovaní
zástavky v hornej časti obce – kúsok sa s problematikou chodníka v hornej časti
obce pohlo. Bol problém s kopaním základov, pričom museli prísť pracovníci, aby sa
to urobilo, ale už je zabetónované. Problém s kanálom, ktorý tadiaľ vedie, sa tiež
vyriešil. Na danej trase bol vytýčený plyn i telekomunikačné vedenie. Sumu z dotácie
položila firma, ale pravdepodobne ďalej bude obec musieť pokračovať sama, aby
ušetrila finančné zdroje. Zástavka – do konca mája bude dokončená podľa slov p.
Gašpara. Problém pri dome športu je zlá strecha a bude ju treba zmeniť, ak budú
finančné zdroje.
Návrh na vyhodnotenie občanov aktívnych z pohľadu života obce za obdobie
2010 – 2014 – termín do 15. júna 2014 – každá zložka má určiť 3 ľudí, ktorí budú
odmenení za zásluhy v danej oblasti.

7. Oprava soklov, strechy a maľovanie DS – ak by bolo možné, maliar, ktorý maľoval
školu a ktorý maľoval aj v telocvični a ak budú peniaze, musí sa niečo s DS spraviť,
nakoľko je v dezolátnom stave.
8. Výmena kuchynskej linky DŠ – kuchynská linka je spravená, tento týždeň bude
vymaľovaná kuchynka na DŠ a stará kuchynská linka, pokiaľ bude funkčná, dá sa do
skladu a do unimobuniek na ihrisku.
9. Informácia o zosuve v obci – na Slovensku bolo 111 zosuvov v obciach a mestách. U
nás sa budú robiť tento rok pravdepodobne geologické vrty. Podľa predloženej mapky
– zelenou vyznačené vrty sa zasypú a červené budú trčať platové tyče. SPP – bola
zaslaná žiadosť o vytýčenie plynovodu a telefónu v ohrozenej oblasti. Najhlbšie vrty
budú cez 50 metrov. Firma bude sondovať, čo sa v oblasti nachádza.
10. Rôzne – Bc. Jurčaga – oznámenie o uložení výkopovej zeminy na vlastnom pozemku.
Rozhodnutie krádež – nenašli sa žiadne upotrebiteľné stopy, pátranie pokračuje.
Časopis Spod skál je v tlači.
11.Záver a stanovenie termínov – termín konania ďalšieho OZ 14. júla 2014.

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 19.5.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Záverečný účet 2013 s prílohami
Výročná správa 2013
Označenie retardérov značkou na ceste od kostola po základnú školu
Uloženie výkopovej zeminy na vlastnom pozemku p. Bc. Jurčagu
Rozhodnutie v problematike krádeže.
Uznesenie č. 24
A. s c h v a ľ u j e

Záverečný účet 2013 s prílohami s ním aj zvýšenie rezervného fondu obce
Výročnú správu 2013
Označenie retardérov značkou na ceste od kostola po základnú školu
B. b e r i e n a

vedomie

Uloženie výkopovej zeminy na vlastnom pozemku – p. Bc. Jurčaga
Rozhodnutie v problematike krádeže

......................................
podpis starostu obce
...........................................
podpis overovateľa

..........................................
podpis zapisovateľky

...........................................
podpis overovateľa

