Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2014
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod.
2. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
3. Schválenie veliteľa zásahu pri požiari v neprítomnosti Ing. Rastislava
Prekopa.
4. Fašiangy 2014.
5. Plán kontroly hlavnej kontrolórky.
6. MAS Vršatec – zvýšenie členského poplatku.
7. Zaplatenie pokuty udelenej obcou.
8. Dátum osláv výročia obce, turnaj starostov obce, deň matiek spojený s
uvítaním detí do života a stavanie mája v obci.
9. Záver.
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
členmi OZ bez výhrad.

2. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2014 – Ing. Martina Gogoláková predniesla
3.

4.
5.
6.

7.

úpravu rozpočtu k 31.3.2014. Rozpočtové opatrenie k 31.3.2014 bolo schválené
obecným zastupiteľstvom bez výhrad.
Schválenie veliteľa zásahu pri požiari v neprítomnosti Ing. Rastislava Prekopa –
návrh p. Ing. Prekopa – menovaný sú vo výbore DHZ – p. Peter Šenkeřík, p. Tomáš
Bezdeda, p. Jozef Majerech, ml. Všetci traja sú podmienky nakoľko získali osvedčenie
o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek vydané na základne
oprávnenia č. 20/2012 vydaného Ministerstvom vnútra SR – prezídiom Hasičského a
záchranného zboru dňa 26.9.2012 v Bratislava, podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hasičská príprava bola
absolvovaná podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 4., 5. a 6. vyhlášky MV SR č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v rozsahu 40 hodín. Návrh schválilo OZ bez
výhrad.
Fašiangy – p. starosta prečítal bilanciu, ktorá zostala z akcie.
Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky – plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2013 predniesol p. Ing. Jakúbek. Bol schválený bez výhrad
OZ.
Schválenie zvýšenia členského poplatku MAS Vršatec – návrh p. starostu, aby tento
rok bolo zaplatené zvýšené členské a pokiaľ sa toto bude v roku 2015 opakovať, bude
to dôvod na rozmyslenie si, či Obec Červený Kameň chce zotrvať v MAS Vršatec.
Zvýšenie členského poplatku na 1,50 € na obyvateľa pre MAS Vršatec OZ schválilo.
Zaplatenie pokuty udelenej obcou – p. Jakúbek zaplatil pokutu udelenú obcou. Bolo
konanie, na ktorom sa zúčastili manželia Jakúbkovci, p. Holba, p. starosta a p. Barták.
Návrh bol pokuta v sume 3000 €, nakoniec sa prítomní zhodli na 2000 €, ktoré boli aj
uhradené. Výšku pokuty a jej uhradenie OZ vzalo na vedomie. Je problém so stavbou
čierneho vodovodu v obci. OZ sa zhodlo na tom, že v danej časti obce je dosť
problémov so zosuvom, nie tak ešte aby sa čokoľvek kopalo v týchto miestach. Čiže je

nutné, aby bol s touto čiernou stavbou oboznámený stavebný úrad a aby sa podnikli
kroky k zastaveniu tejto stavby, nakoľko v tejto časti sa budú robiť geologické vrty.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že treba oficiálne upozornenie pre staviteľov
čierneho vodovodu v obci.
8. Dátum osláv výročia obce, turnaj starostov obce, deň matiek spojený s uvítaním
detí do života, tábor a stavanie mája v obci – oslavy výročia obce budú 2. augusta
2014 – pri tejto príležitosti bude vydaná brožúrka s tematikou naše salaše, treba
rozhodnúť, či bude alebo nebude pochod obcou, pravdepodobne by bola sv. omša, ak
bude pochod, mal by byť s tematikou salašníctva, starosta oznámil prítomným, že p.
Mgr. Jancovková má na starosti kultúrny program. Turnaj starostov obce – bude 20.
júla 2014. Pravdepodobne by mal hrať na tomto podujatí DJ – p. Jánošík, p. Gajdoš s
p. Mončekom oznámili, že pokiaľ by bolo počasie, spravili by aj zábavu po skončení
turnaja. Tábor – bude tento rok pravdepodobne 5 dňový a bude viac rôznych
„lektorov“, aby deti mali viac rôznych tematík nie len jednu. Deň matiek bude spojení
s uvítaním detí do života – bude 2. májovú nedeľu. Stavanie májov v obci – obec
získala povolenie na stavanie mája na Červenej skale – na 3 roky. Bude akcia stavania
májov vyhlásená a podľa možností bude hrať p. Jancovek, futbalisti sa zapoja do
stavania májov.
9. Záver a stanovenie termínov.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 28.4.2014

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

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Veliteľa zásahu v neprítomnosti Ing. Rastislava Prekopa
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zvýšenie členského poplatku na obyvateľa pre MAS Vršatec
Plán akcií na najbližšie obdobie
Zaplatenie pokuty udelenej obcou
Uznesenie č. 23
A. s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Veliteľa zásahu v neprítomnosti Ing. Rastislava Prekopa v tomto poradí:
Peter Šenkeřík
Tomáš Bezdeda
Jozef Majerech, ml.
Kontrólny plát činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014
Zvýšenie členského poplatku na obyvateľa v sume 1,50 € pre MAS Vršatec na rok 2014

B. b e r i e n a

vedomie

Plán akcií na najbližšie obdobie
Zaplatenie pokuty udelenej obcou

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

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

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

