Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2013
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod
2. Schválenie rozpočtu 2014-2015-2016 a programového rozpočtu – vylúčenie
z rozpočtovej štruktúry.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3.
4. Určenie poplatku za vývoz a uloženie komunálneho odpadu pre FO a PO,
ktoré majú umiestnené predajne na území obce.
5. Nájomná zmluva p. Romany Dohnanskej.
6. Informácia o udelení individuálnej každoročnej licencie pre Program, s. r. o.
7. Informácia o možnosti povinnej práce odsúdených.
8. Časopis Spod skál 2014.
9. Informácia o prácach v obci.
10. Záver a termín konania ďalšieho OZ.
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
členmi OZ bez výhrad.
2. Schválenie rozpočtu 2014-2015-2016 a schválenie vylúčenia programového
rozpočtu z rozpočtovej štruktúry obce – rozpočet obce na roky 2014-2015-2016 bol
prednesený Ing. Martinou Gogolákovou, bol schválený všetkými členmi obecného
zastupiteľstva bez výhrad. Návrh aby bol programový rozpočet vylúčený
z rozpočtovej štruktúry obce bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva bez
výhrad.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 – Ing. Martina Gogoláková predniesla
úpravu rozpočtu k 30.9.2013. Rozpočtové opatrenie k 30.9.2013 č. 3 bolo schválené
obecným zastupiteľstvom bez výhrad.
4. Určenie poplatku za vývoz a uloženie komunálneho odpadu pre FO a PO, ktoré
majú umiestnené predajne na území obce – starosta dal prvý návrh, že by tento
poplatok nemal byť vyšší ako 20,00 €, ale taktiež chce počuť názor poslancov
obecného zastupiteľstva. P. Monček – nemal by asi ísť tento poplatok cez 20,00 €.
Ďalšia dohoda bola v skutočnosti, že v Obci Červený Kameň má Coop Jednota 2
predajne a v tomto prípade by mal byť poplatok dvojnásobný. P. Gábor – pri hornej
jednote je veľa kartónov, ktoré sú tam porozhadzované. Poslanci sa zhodli na tom, že
aj pohostinstvo má v prípade akcie v kultúrnom dome viac odpadu. Ďalší problém je
v tom, že je nespravodlivé, ak si občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 1 žetón za
2,50 € a jedna predajňa bude mať poplatok 20,00 € za rok. P. Ing. Jakúbek – musíme
sa rozhodnúť, či bude suma za 1 popolnicu alebo bude paušál za 1 rok. Starosta - má
návrh, postúpiť danú problematiku na jednanie s jednotlivými dotknutými subjektami.
Podľa názoru poslancov je 20,00 € málo. P. starosta sľúbil, že zistí, koľko je tento
poplatok v iných obciach a v nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva sa
schváli konkrétna suma.
5. Nájomná zmluva p. Romany Dohnanskej – menovaná sa po predvolaní nedostavila.
P. starosta prečítal list doručený od p. Jánošíkovej. Menovanej nebude podpísaná
nájomná zmluva, nakoľko sa nedostavila na rokovanie obecného zastupiteľstva.

6. Informácia o udelení individuálnej každoročnej licencie pre firmu Program, s. r.
o. – informácie od p. starostu – že z tejto licencie má obec príjem ročne 1 500,00 €.
Všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli za ponechanie a podpísanie zmluvy na
ďalšie obdobie.
7. Informácia o možnosti povinnej práce odsúdených – p. Gábor – myslí si, že
nepríde ani jeden. Obecné zastupiteľstvo neschválilo tento návrh, nakoľko to nie sú
obyvatelia Obce Červený Kameň.
8. Časopis Spod skál 2014 – do 24. februára 2014, čiže do ďalšieho rokovania obecného
zastupiteľstva, bude nutné priniesť príspevky. Podľa poslancov obecného
zastupiteľstva sú fotky zo Spod skál 2013 nekvalitné a treba hľadať iné firmy, ktoré by
boli ochotné dať ponuky, porovnala by sa kvalita a cena a vybrala by sa firma, ktorá
by spĺňala udelené kritériá.
9. Informácia o prácach v obci – p. starosta informoval, že treba dorobiť zástavku
Hámra a že p. Kováč je ochotný pomôcť pri výstavbe zástavky v strede obce, aby bola
dokončená v roku 2014. Ďalej sa dokončila fasáda na budove 25, namaľovala sa
telocvičňa v ZŠ, natrela sa strecha na OU, namaľovala sa Šj + kuchyňa a spálňa v MŠ,
opravila sa strecha na PZ. V roku 2014 treba opraviť strechu na DŠ a ZŠ a treba ešte
dosypať kanál pri OU. Opravili sa unimobunky pri budove DŠ, sú vymurované 2
hrobky na cintoríne. Získali sme projekt v Nadácií Orange, ZŠ tiež vysúťažila projekt.
P. Ing. Prekop informoval, že nemá nič proti tomu, že v budove PZ budú mať
vyhradené miesto seniori a urbár obce, ale musí byť týmto dvom organizáciám jasné,
že v priebehu niekoľkých rokov si chcú členovia DHZ v tejto budove poprerábať a je
možné, že budú musieť v rámci PZ zmeniť miestnosť, ktorú obývajú tieto organizácie.
Žiadosti pre Obec Pruské, Mesto Púchov, Centrum voľného času Nemšová – poslanci
sa zhodli, že ak je žiadosť oprávnená, na každé dieťa bude poskytnutá suma 50,00 € hlasovali 3 za inú sumu a 4 za sumu 50,00 € P. Majerech požiadal p. starostu
o finančnú výpomoc – v prípade, ak odpracuje 21 hodín, bude mu poskytnutá finančná
výpomoc v sume 50,00 €. Chodníky a miestne komunikácie v obci sa začali
odpratávať. Žiadosť p. Gábora – p. starosta povedal, že sa zoženie báger, prekope sa
k spokojnosti oboch strán, do konca týždňa budú privezené rúry na odvodnenie. Záver
roka bude tradičný, bude výstup a čaj na obvyklých miestach v obci. Žiadosť pre
futbalový klub – v prípade nepostúpenia do vyššej triedy 1000,00 € a v prípade
postúpenia 1200,00 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok FK. Klub
slovenských turistov žiada 200,00 € a obecné zastupiteľstvo výšku príspevku
schválilo. Avšak je podmienka – odpracovanie týchto finančných príspevkov – FK má
vybudovať prístrešok pri budove DŠ, KST – orezať chodník na sedlo. Úplná dotácia
bude vyplatená až po odpracovaní brigádnických hodín.
10. Záver a stanovenie termínov – termín ďalšieho OZ – 24.2.2014.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 2.12.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Rozpočet na roky 2014-2015-2016
2. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
3. Rozpočtové opatrenie č. 3
4. Začiatok rokovania s predajňami na území obce
5. Nájomná zmluva p. Romany Dohnanskej
6. Licencia pre Program, s. r. o. na ďalšie obdobie
7. Práca odsúdených bez trvalého pobytu v obci
8. Financovanie záujmového vzdelávania na deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci
9. Príspevok pre FK a KST.
10. Ústna žiadosť p. Majerecha o finančný príspevok.

Uznesenie č. 21

A. s c h v a ľ u j e
Rozpočet 2014-2015-2016
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
Licenciu pre Program, s. r. o. na ďalšie obdobie
Financovanie záujmového vzdelávania pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci v sume 50,00
€ na jedno dieťa – zatiaľ Obec Pruské 1 dieťa, Mesto Púchov 2 deti, Centrum voľného času
Nemšová 1 dieťa
Príspevok pre FK 1000-1200 € na činnosť a pre KST 200,00 € - podmienený činnosťou
uvedenou v zápise z rokovania
Finančný príspevok v sume 50,00 € pre p. Majerecha po odpracovaní 21 hodín v obci.

B. b e r i e n a

vedomie

Začiatok rokovania s predajňami na území obce

C. z a m i e t a
Nájomnú zmluvu p. Romany Dohnanskej
Prácu odsúdených bez trvalého pobytu v obci

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

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

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

