Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2013
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod
2. RO č. 2 schvaľovanie a monitorovacia správa programového rozpočtu – na
vedomie.
3. Informácia o budove 130 – bývalá polícia a plnenie povinnosti p.
Dohnanskej voči vlastníkovi budovy a informácia o ďalších občanoch
v hmotnej núdzi.
4. Hodnotenie podaných projektov – MAS Vršatec, TSK.
5. Úloha pre finančnú komisiu – zvolanie rokovania.
6. Informácia o návšteve vo Vodňanskej ryte 5. – 8. septembra 2013.
7. Vyhodnotenie ankety v školskej jedálny a o dianí v obci.
8. Informácia o audite.
9. Vyhlásenie podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra obce.
10. Posedenie so seniormi, Veterán ralley – priebeh akcii, termín.
11. Dom športu a zlepšenie služieb pre občanov.
12. Práce v obci.
13. Žiadosti občanov.
14. Záver a termín konania ďalšieho OZ.
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
členmi OZ bez výhrad.
2. RO č. 2 a monitorovacia správa programového rozpočtu – rozpočtové opatrenie
k 30.6.2013 č. 2 a monitorovaciu správu programového rozpočtu predniesla Ing.
Martina Gogoláková. Rozpočtové opatrenie č. 2 bolo jednohlasne schválené bez
výhrad a monitorovacia správa programového rozpočtu bola zobraná na vedomie.
3. Informácia o budove č. 130 – bývalá polícia a plnenie povinnosti p. Dohnanskej
voči vlastníkovi budovy a informácia o ďalších občanoch v hmotnej núdzi – P.
starosta informoval, že p. Vršata Ján a p. Romana Dohnanská boli pozvaní na OZ na
doručenku. Sl. Timea Dohnanská– dala návrh na príspevok od Obce Červený Kameň.
Taktiež p. starosta informoval, že mala prísť kurátorka, ktorá bola pozrieť pomery
v rodine Dohnanských. Kurátorka sa nedostavila, ani nezaslala vyrozumenie. Sl.
Timea Dohnanská – má priateľa, ktorý by sa o ňu mohol starať, nie ju posielať pre
sociálne peniaze. P. Dohnanská sa k danej téme vyjadrila, že v máji jej nebola
predĺžená zmluva na nájom, že urobí veľa za daný čas, že dopadla ako dopadla, ale
snaží sa a je obci vďačná za to, čo pre ňu urobila, ale pokiaľ ju obec už nebude môcť
nechať v budove č. 130 bude musieť ísť inam a určite svoje deti nechce dať do
domova. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že chlapci – deti p.
Romany Dohnanskej a p. Jána Vršatu – nemajú len matku, ale aj otca, ktorý by sa mal
o nich starať a keďže na predchádzajúcich zasadnutiach žiadali poslanci obecného
zastupiteľstva, aby p. Vršata nechodil do budovy 130, nebolo tomu vyhovené, pýtajú
sa hlavne prečo to nie je dodržiavané. P. Dohnanská – keď je tam p. Vršata chlapci sú
lepší v učení a poslúchajú. Poslanci sa zhodli na tom, že základnou pomienkou, aby
mohla p. Dohnanská s deťmi zostať na č. p. 130 je, aby odrobila 50 hodín na
verejnoprospešných prácach. Ak to tak nebude, opustí obecnú budovu. Žiadosť sl.

Timey Dohnanskej – jednorázový príspevok –na konkrétny účel – knihy do školy na
vyučovanie- príspevok bude v konkrétnej sume kníh, ktorú p. starosta zistí od triednej
učiteľky a sl. Timea Dohannská donesie potvrdenku na svoje meno, že peniaze boli
naozaj na daný účel prijaté, o tomto bude menovaná vyrozumená písomne. Za tento
príspevok treba odpracovať 25 hodín na verejnoprospešných prácach.
4. Hodnotenie podaných projektov – MAS Vršatec, TSK – projekt podaní na
Trenčiansky samosprávny kraj v hodnote 1000 €, kde boli rozpočtované rôzne
výdavky na účel stretnutia Moravákov a Slovákov pri príležitosti konania Svätej omše
na Zápechovej ako lavice, hudba a podobne. Peniaze z rozpočtu TSK neboli
poskytnuté.. MAS projekt – Oddychová zóna – kontrola dopadla dobre, druhá žiadosť
o platbu bola prijatá a úver splatený. Ešte treba podať žiadosť na vratku DPH
z projektu. P. Ing. Prekop podal projekt o hasičské obleky – zatiaľ nie je známe, či
bude zrealizovaný.
5. Úloha pre finančnú komisiu – zvolanie rokovania – dátum stanoví P. Jakúbek - 7.
10.2013 o 17,00 hodine – riešenie pozemkov na zaradenie do majetku obce
a vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce.
6. Informácia o návšteve vo Vodňanskej rybe 5.-8. septembra 2013 – informácie od
p. starostu – cez MAS Vršatec boli viacerí starostovia a členovia MAS Vršatec vo
Vodňanskej rybe. Sú tam rôzne obce podľa počtu obyvateľov, ktoré prekvitajú. Pre
zaujímavosť je tam aj maličký podnikateľ, ktorý dokáže získať dotáciu na svoje
pôsobenie a podľa tohto to vyzerá tak, že v ČR je jednoduchšie získať nejakú dotáciu
ako v SR.
7. Vyhodnotenie ankety v školskej jedálni a o dianí v obci – ankety v ŠJ nezúčastnili
sa všetci – ani nie ½. Podľa vyhodnotenia vrátených ankiet treba zvýšiť jedlá s hydiny
a rýb, jedálny lístok má byť k nahliadnutiu i pre cudzích stravníkov, treba zohnať
uzavierateľné misky na kompóty a šaláty, aby aj tieto si mohli brať stravníci so sebou.
Anketa o dianí v obci – zatiaľ sa vrátilo asi 8 kusov ankiet. P. František Martiš napísal
e-mail, v ktorom hovoril o nedostatkoch obce, tento list bol prečítaný poslancom a p.
starosta skonštatoval, že vo všetkých spomenutých oblastiach sa snažíme napredovať,
aj keď to nie je ľahké. P. Martišovi bolo aj v tomto zmysle odpísané.
8. Informácia o audite – prečítal p. Ing. Jakúbek – pozemky – budú predmetom
stretnutia finančnej komisie, zlepšenie kontrolnej činnosti – bude nové výberové
konanie na hlavného kontrolóra obce. Správu o audite zobralo OZ na vedomie.
9. Vyhlásenie podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra obce – podmienky určí na
svojom zasadnutí finančná komisia.
10. Posedenie so seniormi a veterán rallye – posedenie so seniormi – bude 20. 10. 2013
– o program sa postará MŠ + ZŠ, bude prezentácia zo života obce. Veterán rallye –
pretek bol 21. 9. 2013 stolnotenisti boli organizátormi v spolupráci s ObÚ, všetko
prebehlo v poriadku.
11. Dom športu a zlepšenie služieb pre občanov – o DŠ je veľa záujemcov, treba zlepšiť
kuchynku na DŠ, treba nájsť správcu na DŠ – p. Gašparová bude od 1. 10. 2013. Od
nového roku v čase vykurovacej sezóny bude zvýšený poplatok za miestnosť v DŠ,
nakoľko treba pokryť náklady na chod budovy.
12. Práce v obci – p. starosta informoval - natiera sa strecha na budove OU, zmenila sa
konzola na MR, ktorá vedie z ObU do obce, dorobili sa húpačky pri budove OU,
natrela sa búda pre túľavých psov, vymenila sa rína na šope. V ŠJ sa natreli dvere,
namaľovala sa ŠJ a kuchyňa, taktiež sa namaľovala sa spálňa v MŠ, revízie sa robili
na DŠ a na ZŠ. Na kontrolu boli v mesiaci september 2013 hasiči z obvodného úradu –
chcú mať všetko v poriadku, čiže treba vymenovať dočasného preventistu, dokiaľ
nebude vyškolený p. Bezdeda. Návrh – preventista – p. Miroslav Ďuráči – schválené

bez výhrad do času, pokiaľ nebude mať potrebné školenie p. Bezdeda. V budove ZŠ
v telocvični sa zmenilo osvetlenie. Do volieb sa určite vymaľuje telocvičňa. Opravili
sa unimobunky na futbalovom ihrisku. Je treba ešte osadiť lavičku a smetnú nádobu
na hornom konci – určite na pevno. Robia sa nové smetné nádoby k zástavke na
dolnom konci – pri miestnom pohostinstve - 2 pri zástavke a 1 k domu č. p. 40. Robí
sa pri obecnom úrade jama okolo dlažby, urobila sa kuchynka. Robí sa na cintoríne
zrovnanie a nové hrobky. Natieralo sa zábradlie v obci. Vydá sa povolenie na výrub
stromov pri ObÚ a pri budove 228 - 3 ihličnaté stromy – hlasovanie – schválené –
vydá sa povolenie na výrub týchto drevín. Prístrešok nad schodmi na poštu sa spravil
aj s rínou a chystá sa natieranie fasády. Štátne stavebné dozory - Ing. Jakúbek
a manželka a rodina Martišová so susedom p. Dohnanským – nie sú zatiaľ ukončené.
13. Žiadosti občanov – p. Jurčaga, p. Káčerová – si dali žiadosti na drobné stavby.
Pozemok – Dohnanský František – OZ sa zhodlo, že zatiaľ treba spraviť geometrický
plán a potom sa bude pokračovať v danej veci ďalej. Rodine Majerechovej – vydá sa
súhlas iba s dočasným oplotením podľa súhlasu suseda. Simona Barková žiadosť o
odkúpenie obecného pozemku – parcela 484/2 – treba doložiť výpis z katastra
a doložiť mapku s umiestnením obecného pozemku, aby sa mohlo OZ rozhodnúť. P.
Gabriela Bartošková – treba geometrickým plánom zamerať a doložiť mapku
z umiestnením obecného pozemku a vyrovnať pohľadávky voči obci. Sl. Cicková
Michaela – žiadosť o prijatie na brigádu – nakoľko nedodržala Vaša matka podmienky
poslednej žiadosti o získanie finančných prostriedkov, nebudete prijatá na brigádu
a taktiež vzhľadom k tomu, že sa blíži zimné obdobie a nemáme prácu, ktorú by ste
mohli vykonávať v tomto období – odpoveď bude zaslaná. P. Kumanová – peniaze
nebudú poskytnuté, nakoľko ste nesplnili podmienky predchádzajúceho poskytnutia
finančných prostriekov. P. Anna Surňáková – ako vlastníčka chce vysťahovať p.
Cabana – treba dodržať postupnosť krokov. V tomto prípade je možné vyriešiť tento
problém. P. Irena Fojtíková – žiadosť o zmenu poistiek na stĺpe – bude postúpená
príslušnému orgánu pre vyriešenie. Dohoda o MOS pre p. Ľudmilu Galkovú – bude
platná po podpise oboma stranami – na 1 kalendárny rok, je nutné, aby boli
dodržiavané všetky podmienky stanovené v tejto dohode o MOS – schválené obecným
zastupiteľstvom. P. Jitka Gabrišová – žiadosť o kompenzáciu v sume 200,00 € ako
náhradu a podmienka bude, že sa pred domom menovanej bude môcť spraviť chodník
– overiť podpis na súhlasnom stanovisku p. Jitky Gabrišovej. Stolnotenisti – zmena
alebo doplnenie dní na tréning – p. Jakúbek Peter – nedal žiadosť o zmenu alebo
výmenu dní, v prípade, že žiadosť dá, bude sa to riešiť na OZ. Kalendár Obce bude
jednotýždňový – poslanci OZ sa zhodli. O nájme pozemkov na poľovné účely – nájom
pre Agrofarmu, s. r. o. pre pôdu v sume 1,70 €, kde treba klásť väčší dôraz na škody
spôsobené zverou. Lesný úrad bude informovať obec o plnení plánu lovu zveri.
14. Záver a stanovenie termínov – termín ďalšieho OZ – 2.12.2013.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 23.9.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Rozpočtové opatrenie 2/2013
2. Monitorovaciu správu programového rozpočtu
3. Jednorázový príspevok sl. T. Dohnanskej – za stanovených podmienok
4. Audit
5. Výrub ihličnatých stromov v počte 3 pri obecnej budove č. 228, 227, 226
6. Žiadosť o prijatie na brigádu sl. M. Cickovej
7. Ústna žiadosť p. A. Kumanovej o zapožičanie finančných prostriedkov
8. Kompenzácia škôd p. J. Gabrišovej v sume 200,00 €.
9. Vymenovanie preventistu Obce Červený Kameň – pokiaľ nebude mať príslušné
školenia p. Bezdeda.

Uznesenie č. 19

A. s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Jednorázový príspevok sl. T. Dohnanskej v sume pomôcok do školy – kníh /približne 50,00 €/
- treba odpracovať na VPP - podmienka
Výrub ihličnatých stromov v počte 3
Kompenzáciu škôd pre p. J. Gabrišová v sume 200,00 € - iba v prípade, že bude súhlasiť
s vybudovaním chodníka pred domom v jej vlastníctve – nutnosť overiť podpis.
P. Miroslava Ďuráčiho ako preventistu Obce Červený Kameň do vyškolenia p. Bezdedu

B. b e r i e n a

vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu
Audit

C. z a m i e t a
Žiadosť o prijatie na brigádu sl. M. Cickovej
Ústnu žiadosť p. A. Kumanovej o pôžičku
......................................
podpis starostu obce
...........................................
podpis overovateľa

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

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

