Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2014
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod.
2. Schválenie návrhu na vyradenie.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2013.
4. Schválenie kandidáta na hlavného kontrolóra.
5. Schválenie pripoistenia proti vandalizmu.
6. Schválenie poplatku za komunálny odpad pre PO.
7. Vyhradenie miesta na umiestnenie informačných prospektov k voľbám do
európskeho parlamentu v obci.
8. Jednanie o odstránení garáže z verejného priestranstva.
9. Prerokovanie neplatenia daní a poplatku za komunálny odpad občanmi.
10. Žiadosti občanov.
11. Záver a termín konania ďalšieho OZ.
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
členmi OZ bez výhrad.
2. Schválenie návrhu na vyradenie – komisie pre jednotlivé strediská vykonali
inventúry a navrhli položky, ktoré bolo potrebné vyradiť. P. Ing. Gogoláková
predniesla komentár k tomuto návrhu na vyradenie a obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh na vyradenie, ktorý bol pred tým odobrený starostom, bez výhrad.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4 – Ing. Martina Gogoláková predniesla
úpravu rozpočtu k 31.12.2013. Rozpočtové opatrenie k 31.12.2013 č. 4 bolo schválené
obecným zastupiteľstvom bez výhrad.
4. Schválenie kandidáta na hlavného kontrolóra – p. Ing. Jakúbek informoval obecné
zastupiteľstvo, že do prvého kola výberového konania na hlavného kontrolóra sa
neprihlásil žiadny uchádzač. V druhom kole finančná komisia znížila podmienky
a prihlásila sa sl. Pijáková, ktorá spĺňa podmienky stanovené finančnou komisiou.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne a bez výhrad schválilo vymenovanie sl. Pijákovej
za hlavnú kontrolórku Obce Červený Kameň.
5. Schválenie pripoistenia proti vandalizmu – obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom,
že je niečo v budove a aj sa to ukradne, nie je to vandalizmus, ale krádež. Avšak ak nič
páchatelia neukradnú, je to vandalizmus a v prípade, že nebude toto pripoistenie, nie je
možné škody spôsobené vlámaním nárokovať v poisťovni. P. starosta informoval, že
na všetky budovy to je na rok približne 130,00 €. P. Ing. Ďuriš sa spýtal, či sa
poistenie vzťahuje aj napríklad na altánok alebo nie. P. starosta odpovedal, že veci
z projektu museli byť poistené, aby boli splnené podmienky projektu.
6. Schválenie poplatku za komunálny odpad pre PO – p. starosta informoval, že
Mikušovce majú poplatok pre PO v sume približne 260,00 € na rok, Tuchyňa približne
60,00 € na rok, Pruské približne 600,00 € na rok. Návrh p. starostu na poplatok
v našich podmienkach – pre obchod potraviny COOP Jednota v hornej časti obce, pre
obchod potraviny COOP Jednota v dolnej časti obce a pre miestne pohostinstvo
v sume 150,00 € a pre Rozličný tovar a Potraviny Prekopová v sume 50,00 €. Obecné
zastupiteľstvo schválilo návrh p. starostu bez výhrad.

7. Vyhradenie miesta na umiestnenie informačných prospektov k voľbám do
európskeho parlamentu v obci – p. starosta navrhol miesto na opornom múre pred
obecným úradom alebo na budovu starej škôlky. P. Gajdoš navrhol miesto na plot pri
budove č. 25 – pošta/potraviny Prekopová. P. Ing. Prekop vyjadril názor, že určite
treba toto miesto – tabuľa – musí byť tam, kde ju každý bude vidieť, nie na takom
mieste, akoby sme ju schovávali. Obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo miesto
na obecnom drevenom plote pri pošte na strane vedľa hlavnej cesty. Rozmery sa
prispôsobia danému miestu.
8. Jednanie o odstránení garáže z verejného priestranstva – pozvaný p. Bezdeda mal
povolenie na rok mať garáž na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce. Garáž
zatiaľ stále stojí, pričom obec by bola naklonená riešeniu, aby sa odstránila. P.
Bezdeda navrhol riešenie, že v prvom rade zbúra dom po p. Kuricovej a v prípade, že
toto bude vybavené a zrealizované, nebude problém túto garáž dať na miesto tohto
domu po menovanej. Obecné zastupiteľstvo dalo termín do 30. 6. 2014 na odstránenie
garáže z verejného priestranstva.
9. Prerokovanie neplatenia daní a poplatku za komunálny odpad občanmi – treba
poslať výzvu na zaplatenie nedoplatku a potom treba konať ďalej. V prípade, že
nenastane náprava bude nutné buď zverejňovať alebo inak konať.
10. Žiadosti občanov – žiadosť p. Vlasty Strapkovej – p. starosta navrhol, ak nebude iné
riešenie, treba informovať ostatných občanov, ktorí sú v blízkosti. Treba ale zistiť, či
naozaj nie je možné riešiť danú situáciu prípojkov od suseda. P. Strapkovej treba
odpísať, aby zaslala stanoviská susedov a spp. Zafrézovanie a rozkopanie je každé iný
pojem. Finančný príspevok – zväz zdravotne postihnutých – návrh starostu 60,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad príspevok pre zväz zdravotne
postihnutých. Vec s p. Jakúbkom, ktorý buduje v našej obci – ak príde oficiálna
žiadosť, budeme sa týmto problémom zaoberať. P. Pallagy – dal dodatočné stavebné
povolenie – na jednej strane zabral obci asi 2 m2 a tiež aj na druhej strane nechal túto
výmeru obci. Agrofarma – dodatočné stavebné povolenie – žiadosť o odkúpenie
pozemkov – obecné zastupiteľstvo schválilo predaj bez výhrad.
11.Záver a stanovenie termínov – p. starosta informoval o predpokladanom programe
fašiangov. Termín ďalšieho OZ – 19.5.2014.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 24.2.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh na vyradenie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2013
Hlavný kontrolór obce
Poistenie proti vandalizmu
Poplatok za komunálny odpad
Vyhradenie miesta na lepenie plagátov k voľbám do EP
Odstránenie garáže
Finančný príspevok pre zväz telesne postihnutých
Odkúpenie pozemkov Agrofarmou, s. r. o.

Uznesenie č. 22

A. s c h v a ľ u j e

Návrh na vyradenie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2013
Hlavného kontrolóra Obce Červený Kameň – sl. Alena Pijáková
Poistenie proti vandalizmu na všetky obecné budovy
Poplatok za komunálny odpad PO v tejto štruktúre:
COOP Jednota v hornej časti obce
COOP Jednota v dolnej časti obce
Pohostinstvo
Potraviny Prekopová
Rozličný tovar

150,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €

Finančný príspevok pre zväz zdravotne postihnutých v sume 60,00 €
Odkúpenie pozemkov firmou Agrofarma, s. r. o. – v rozdelení a výmere podľa žiadosti - cena
pozemkov je určená podľa prílohy č. 1 a č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z.

B. b e r i e n a

vedomie

Miesto na lepenie plagátov k voľbám do EP pri budove č. p. 25 na obecnom plote zo strany
pri ceste

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

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

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

