Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17. januára 2011

Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Voľba sobášiaceho
2. Zhodnotenie akcii – Silvester 2010 a Novoročný koncert
3. Zhodnotenie projektu cesty
4. Fašiangy
5. Žiadosti – p. Farár, p. Michalíková, p. Mončeková
6. Informácia - skrinky na kľúče a ich následné zakúpenie
7. Informácia – ako postupovať v prípade úmrtia
8. Milan Matejíčka + Ľudmila Galková – informácia o krokoch
9. Plán práce jednotlivých organizácii v obci
10. Debata o námetoch z minulého zastupiteľstva
11. Kontrolórka
12. Schválenie uznesenia

Jednanie
1. Voľba sobášiaceho – navrhnutá za sobášiaceho v prípade neprítomnosti starostu bola
Mgr. Ľudmila Jancovková, pričom ostatní poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli,
že ona by mala byť sobášiacou v prípade neprítomnosti p. starostu. Aj keď p. Mgr.
Jancovková mala návrh, že máme v obecnom zastupiteľstve aj mužov, ktorí by sa na
túto funkciu lepšie hodili. Pri hlasovaní sa ona zdržala a ostatní boli za.
2. Zhodnotenie akcii – Silvester 2010 a Novoročný koncert a podobne – materiál
prezentovaný na obecnom zastupiteľstve je priložený k zápisnici.
3. Zhodnotenie projektu cesty – finančné zhodnotenie projektu ciest, ktoré boli v roku
2010 v obci vybudované je prílohou zápisnice. Pričom p. Ing. Prekop chce, aby boli
cesty ešte dosypané, pretože to malo byť podľa sľubu ešte v minulom roku dosypané
a ešte sa tak nestalo. Pri tejto príležitosti Ing. Gogoláková poznamenala, že do
budúcna by sa mali poslanci rozhodnúť, čo z peniazmi, ktoré sa vrátia z dph, aby si
rozmysleli, čo v obci sa bude robiť, pričom to musia byť kapitálové výdavky.
4. Informácie o tom, kto sa bude v akej činnosti v obci angažovať – KST – budú sa
starať o to, aby boli čisté chodníky v našom katastrálnom území, STO RS – budú sa
starať o kosenie cintorína, prípadne potoka, KFT – budú kosiť plochy, ktoré sú rovné
– kosačkou, Dobrovoľný hasičský zbor – v oblasti prepchávania kanálov a podobne.
5. Žiadosti – v prípade p. Michalíkovej bol jednohlasne odsúhlasený predaj pozemku,
žiadosť je v prílohe, v prípade p. farára bolo tiež jednohlasne odsúhlasené, že mu budú
odpustené dane a v prípade p. Mončekovej žiadosť je podstúpená p. Miklovičovej,
pričom sa bude neskôr riešiť.
6. Informácia ohľadne Milana Matejíčku a Ľudmily Galkovej – pán starosta sa snažil
obom dohovoriť a pomôcť. Ľudmila Galková bola informovaná o tom, že sa má
prihlásiť na ÚPSVaR. Milan Matejíčka – p. starosta bol s ním už niekoľkokrát
u doktora, bol sa umyť na DŠ, ale pokiaľ nebude mať snahu, tak sa bude musieť
o seba postarať sám, pričom každý deň je na obecnom úrade, aby sme mu niečo dali
a ma nejaký problém, potrebuje niekam isť a podobne.

7. Informácia o Satelite, ktorý bol v Červenom Kameni – bývalá p. starostka
odovzdala p. starostovi vkladnú knižku a informácie o peniazoch a o tom, čo sa z nej
platilo je v prílohe.
8. Dohoda medzi p. starostom a p. Ing. Prekopom – dohody o tom, že hasičské auto
treba opraviť a p. Ing. Prekop s ostatnými členmi Dobrovoľného hasičského zboru sa
majú rozhodnúť, či sa toto hasičské auto opraví svojpomocne alebo sa opraví niekde
v servise.
P. Ing. Prekop – mal návrh, že našiel servis, ktorý sa mu pozdával a myslí si, že pokiaľ
by nebol iná reálna možnosť, tak by opravu riešil pomocou tohto servisu.
P. starosta – navrhol, že zoženie ľudí, ktorí sa rozumejú problematike opravy
hasičských vozidiel a svojpomocne by sa opravilo.
9. Uloženie úlohy dobrovoľnému hasičskému zboru – p. Ing. Rastislav Prekop sa má
isť pozrieť k miestnemu pohostinstvu. Majiteľ pohostinstva potrebuje pomôcť
prepchať jeden kanál.
10. Informácia o činnosti futbalistov – informoval p. Gajdoš, že tento rok chcú futbalisti
mať zábavu, sústredenie a postriekať ihrisko treba.
11. Informácia o činnosti turistov – p. Monček Michal informoval, že tento rok bude
taktiež pochod a bude lyžovačka a turisti dostali za úlohu odfotiť pár fotiek, keď je
sneh, aby sa mohli neskôr použiť na výrobu kalendára s fotkami obce a okolia.
12. Informácia o činnosti stolnotenistov – p. Dohnanský informoval, že tento rok chcú
stolnotenisti vymeniť svetlá v telocvični kvôli úspore energie, vo februári sa uskutoční
turnaj a taktiež by chceli vymaľovať telocvičňu, v ktorej je im umožnené trénovať
a odohrať zápasy.
13. Informácia o činnosti hasičov – tento rok chcú hlavne opraviť hasičské auto,
poriadať ukážku hasičskej techniky, chcú za zúčastniť súťaží a 2 x by chceli mať
cvičenie.
14. Informácia o kultúrnych aktivitách plánovaných v roku 2011 v obci – fašiangy,
zimné radovánky, tábor pre deti, zábava sa celá dedina a pod.
15. Informácia o cvičení v budove Požiarnej zbrojnice – podľa návrhov občanov sa má
presne vymedziť, v ktorých dňoch a časových intervaloch sa bude cvičiť a zaviesť
knihu návštev. Treba menovať všetkých zodpovedných za toto cvičenie.
16. Informácia p. Rastislava Prekopa o činnosti stavebnej komisie – v prílohe
zápisnice.
17. Informácia p. Rastislava Prekopa ohľadne odpadov – p. Jozef Dohnanský sa
kladne vyjadril, že by chcel spravovať odpady v dedine, pričom on sám by si ich
predával a podobne, pričom ostatní prítomní sa vyjadrili, ak sám príde na obecný úrad
a povie svoju predstavu na ďalšou zasadnutí OZ, môže sa o tom neskôr rozmýšľať.
18. Rozdanie letákov poslanom obecného zastupiteľstva ohľadne úmrtia a toho, čo
v tejto situácií treba robiť.

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 17.1.2011
(6)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.

Voľba sobášiaceho v prípade neprítomnosti starostu obce.
Žiadosť o odkúpenie pozemku Zita Michalíková.
Žiadosť o odpustenie dzn Mgr. Kamilovi Lieskovskému.
Žiadosť o preposúdenie stavu odkázanosti – p. Katarína Mončeková.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni:

A. u r č u j e
poslankyňu Mgr. Ľudmilu Jancovkovú za sobášiacu v prípade neprítomnosti starostu obce.

B. s c h v a ľ u j e
odkúpenie parciel č. KN-C 55/2 vo výmere 167 m2 – zastavaná plocha a KN-C 56/1 – 397
m2 – záhrada p. Zitou Michalíkovou
odpustenie daní z nehnuteľnosti Mgr. Kamilovi Lieskovskému
postúpenie žiadosti p. Kataríny Mončekovej pracovníčke Mestského úradu p. Miklovičovej,
ktorá nám vykonáva práce v oblasti sociálnej
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podpis starostu obce
...........................................
podpis overovateľa

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

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

