Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2012
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Úvod
2. Oddychová zóna v obci, verejné priestranstvo – návšteva obce Slávnica za
účelom ukážky zrekonštruovaného verejného priestranstva
3. Pozvanie na zastupiteľstvo – p. Prekopová, p. Jakúbková, p. Káčerová, p.
Gajdoš s cieľom zlepšenia zberu druhotných surovín na poštovom dvore
4. Informácia o audite v obci
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 , 30.6.2012
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu
7. Zrušenie VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej činnosti – schválené dňa
28.5.2012 a prijatie predchádzajúceho VZN č. 3/2008 o úhrade za
opatrovateľskú činnosť
8. Výberové konanie – samonáletové dreviny – už prerokované na
predchádzajúcich rokovaniach OZ
9. Informácia o stanovisku CHKO Biele Karpaty k zachyteniu prameňa spod
Šípkového
10. Informácia ohľadne p. Milana Matejičku
11. Informácia o prácach v obci
12. Záver + stanovenie si termínov
Jednanie

1. Úvod – pán starosta prečítal program OZ. Program schválený všetkými prítomnými
členmi OZ.
2. Oddychová zóna v obci, verejné priestranstvo – návšteva Obce Slávnica za účelom
ukážky zrekonštruovaného verejného priestranstva – po schválení programu OZ všetci
prítomní poslanci šli pozrieť zrekonštruované verejné priestranstvo v Obci Slávnica,
ktoré je taktiež rekonštrukované pomocou MAS Vršatec. Pán starosta - naša
oddychová zóna je projektovaná p. Krušinským, ten to poňal ako malé umelecké dielo,
hlavne betónová a vykladaná plocha. Mnohí ľudia majú názor, že oddychovú zónu
bude voda topiť. Z tohto projektu nie je možné odstraňovať nič existujúce ako
napríklad múriky, lebo v takom rozsahu, ako je nevyhnutne nutné. Projektant
projektom naplnil zákon, nič viac sa nedalo do danej sumy vtesnať.
3. Pozvanie na zastupiteľstvo – p. Prekopová, p. Jakúbková, p. Káčerová, p. Gajdoš –
s cieľom zlepšenia zberu druhotných surovín na poštovom dvore – p. starosta
informoval o tom, že občania chcú na poštovom dvore obnoviť ihrisko, avšak sa boja,
že by po jeho dokončení zistili, že nebude možné ho využívať. P. starosta sa vyjadril,
že pokiaľ občania chcú obnovovať ihrisko a sú pevne rozhodnutí, tak im po dohode
bude umožnená táto obnova ihriska.
P. starosta informoval, že v plastoch ľudia začali dávať veľa iných druhov odpadu, čo
je veľký problém. Na cintoríne sa popolnice skoro každý týždeň preberajú a stále sú
plné aj iného odpadu ako je odpad z cintorína. Neznáma osoba/neznáme osoby nechali
kožu z oviec vo vreciach pri gaštanoch smerom na Zápechovú. V potoku sa
nachádzajú výlisky z jabĺk. Ďalej sa pán starosta opýtal pozvaných, aký by mali návrh
so zberným dvorom /poštovým dvorom/. P. Prekopová reagovala na túto otázku tým,
že na poštovom dvore je aj sklo. Ľudia vraj častokrát chodia do obchodu, aby im

otvorili bránku na poštový dvor a v rukách majú jednu fľašku. P. Jakúbková – veľa
ľudí, ktorí idú na poštový dvor a netriedia odpad, ale v tomto odpade sa hrabú
a hľadajú, čo sa im zíde.
Pozvaní a OZ sa zhodlo na tom, že ľudia by mali byť upozornení, pokiaľ nebudú
triediť a pokiaľ budú robiť neporiadok na poštovom dvore.
4. Informácia o audite v obci – správu auditora o účtovnej závierke, o výročnej správe
a priložený list odporúčaní prečítal p. Ing. Jakúbek. Pričom uvedené dokumenty sú vo
vývesnej tabuli pri obecnom úrade.
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2. k 30.6.2012 – Ing. Martina Gogoláková
prečítala komentár k danej problematike a za schválenie rozpočtového opatrenia boli
všetci prítomní.
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu – Ing. Martina Gogoláková načrtla
hlavné body monitorovacej správy programového rozpočtu, členovia obecného
zastupiteľstva zobrali na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu.
7. Zrušenie VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej činnosti – schválené dňa 28.5.2012
a prijatie predchádzajúceho VZN č. 3/2008 o úhrade za opatrovateľskú činnosť –
všetci poslanci boli za zrušenie nového VZN, pretože daná legislatíva pre toto VZN
nebola nakoniec k 30.6.2012 schválená.
8. Výberové konanie – samonáletové dreviny – už prerokované na
predchádzajúcich rokovania OZ – do výberového konania sa prihlásili 4 firmy,
pričom OZ sa rozhodlo pre p. Ing. Martina Ďuriša, ktorý dal najlepšiu cenovú ponuku
a bol ochotný túto prácu spraviť na základe inštrukcií dotknutých orgánov.
9. Informácia o stanovisku CHKO Biele Karpaty k zachyteniu prameňa spod
Šípkového – p. starosta prečítal list z CHKO Biele Karpaty, ktorý je založený
v archíve obce. CHKO Biele Karpaty dalo stanovisko k zachyteniu tohto prameňa,
pričom by toto bolo možné nie priamo v mieste vyvierania tohto prameňa ale nižšie po
jeho toku.
10. Informácia ohľadne p. Milana Matejičku – p. Milan Matejička je v Kláštore pod
Znievom, ktoré zastrešuje občianske združenie Dobrý pastier. Kontakt na toto
zariadenie dal p. farár. P. Budiačová dala žiadosť o zbavenie svojprávnosti
menovaného. Žiadosť išla do Centra sociálnych služieb v Dubnici nad Váhom.
Na dome č. p. 130 je nedoplatok za el. energiu, pričom p. starosta vyslovil názor, že
pokiaľ začne zase veľký odber energie, bude musieť domácnosť p. Dohnanskej
odpojiť. Firma, ktorá prevádzkuje internet, dala prehlásenie, že elektrická energia bola
v poriadku a zavretá. P. Demitrová pri svojej návšteve informovala p. starostu, že p.
Dohnanská nedostala viac peňazí ani s pomocou súdu, lebo p. Vršata je nezamestnaný.
11. Informácia o prácach v obci – p. Katarína Michalíková robí nájomné zmluvy na
hrobové miesto, na cintoríne sa robí nový rozhlas a svetlo, pán starosta sa nevie
rozhodnúť, čo s obkladačkami, oddychová zóna bude do 31.12.2012 hotová, na
cintoríne sa robia hrobky, p. Erazmus poskytol obci farbu na zábradlia, ktoré sa bude
natierať a v súčasnosti a vyrovnávajú, na Zápechovej je treba dofugovať múr,
postrekuje sa Randapom, strecha na starej MŠ sa bude lepiť, mali by sa zaplátať diery
na streche požiarnej zbrojnice, chodník sa čistí v obci, sklo je zase potrebné vyviesť,
pracovníčky a pracovník, pokiaľ môžu, pracujú aj po skončení pracovnej doby /napr.
pri akciách/, poslanci sa pomerne často zastavia na obecnom úrade, či je niečo nové
a pod. P. Turzovi sa na základe žiadosti dajú betónové žľaby. Rozhodne sa, či
schválime novú videohru do pohostinstva, žiadosť o pripojenie na kanalizáciu p.
Janíčka Miroslava bude preposlaná.
12. Záver a stanovenie termínov – termín ďalšieho OZ – 3. decembra 2012. Termín
posedenia s dôchodcami – 28. októbra 2012.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o audite
2. Rozpočtové opatrenie č. 2
3. Monitorovaciu správu programového rozpočtu
4. Zrušenie VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej činnosti a prijatie predchádzajúceho VZN
č. 3/2008 o úhrade za opatrovateľskú činnosť
5. Výberové konanie – samonáletové dreviny – najlepšia ponuka Ing. Martin Ďuriš
Uznesenie č. 14
A. b e r i e n a

vedomie

Informáciu o audite
Monitorovaciu správu programového rozpočtu
B. s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2
Najlepšiu ponuku p. Ing. Martina Ďuriša na odstránenie samonáletových drevín
C. r u š í
VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej činnosti
D. o p ä t o v n e p r i j í m a
VZN č. 3/2008 o úhrade za opatrovateľskú činnosť

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

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

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

