Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. decembra 2010

Prítomní:
Overovatelia:
Zapisovateľka:
Program:

viď prezenčná listina
Martin Monček, Michal Gajdoš
Ing. Martina Gogoláková
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba zástupkyne starostu
8. Návrh na zriadenie komisií, členov komisií a voľba ich predsedov
9. Schválenie platu starostu obce
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

Jednanie
1. Otvorenie – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila súčasná
starostka, privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice – za overovateľov boli navrhnutí
Martin Monček a Michal Gajdoš a za zapisovateľa bola navrhnutá Ing. Martina
Gogoláková.
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce – predniesol Lukáš Bielik, predseda
miestnej volebnej komisie v Červenom Kameni pre komunálne voľby konané
27.11.2010, výsledky volieb sú prílohou zápisnice.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – sľub prečítala súčasná starostka
Ľudmila Jakúbková. Novozvolený starosta potvrdil sľub svojím podpisom. Sľub tvorí
prílohu zápisnice.
5. Zloženie sľubu poslancov – sľub prečítala taktiež súčasná starostka Ľudmila
Jakúbková a poslanci daný sľub potvrdili svojimi podpismi. Sľub tvorí prílohu
zápisnice.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce – novozvolený starosta obce predniesol
reč, v ktorej predniesol svoje vízie a plány do budúcna, pričom predniesol aj
záverečnú reč.
7. Voľba zástupcu starostky – nakoľko sa zmenil zákon, podľa ktorého môže svojho
zástupcu vymenovať starosta. Za zástupcu vymenoval novozvolený starosta obce Mgr.
Ľudmilu Jancovkovú, ktorá je oprávnená podpisovať v zastúpení, zastupovať starostu
obce a zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov – v obci boli zriadené
nasledovné komisie podľa návrhu novozvoleného starostu:
- stavebná komisia – za predsedu bol schválený Ing. Rastislav Prekop a členovia komisie
Gašpar Milan, Róbert Poláček, Mišún Štefan, Holba Ladislav

- komisia pre ekonomiku a rozvoj obce – za predsedu bol schválený Ing. Peter Jakúbek
a členovia komisie Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ivan Peška, Ing. Martin Ďuriš, Mgr.
Ľudmila Jancovková
- športová komisia – za predsedu bol schválený Michal Gajdoš a členovia komisie Martin
Dohnanský, Bc. Peter Jakúbek, Martin Gašpar, Lubomír Dohnanský, Emil Rydlo
- kultúrna komisia – za predsedu bol schválený Martin Monček a členovia komisie
Bronislava Prekopová, Velička Smoleková, Mgr. Janka Hajdúchová, Denisa Dohnanská
- sociálna komisia – za predsedu bol schválený Michal Gajdoš a členovia komisie PaedDr
Marta Jancovková, Janka Pagáčová
9. Schválenie platu starostu – obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Z. z. jednohlasne schválilo plat starostu – priemerná nominálna mzda
pracovníka národného hospodárstva SR platná pre rok 2011 x koeficient počtu obyvateľov
– v nasej obci 1,83.
10. Diskusia –
Novozvolený starosta informoval jednotlivých poslancov o určení obvodov v obci. Každý
poslanec má určitý počet domov s číslami popisnými, ktoré má na starosti.
Poslanci s rozdelením obvodov súhlasili a rozhodli sa o spresnenie týchto jednotlivých
obvodov.
p. Gajdoš – zhodnotil, že bude dobré, keď sa tieto obvody musia spísať a potom bude
presne každý poslanec vedieť, ktoré čísla popisné patria jemu.
Novozvolený starosta navrhol kultúrnej komisii, aby chodili na návštevy k jubileám
rôzneho druhu. Navrhol stavebnej komisii, aby sa šli pozrieť, ako sa dá vyriešiť múrik pri
Dohnanskom Ferovi a aby opravili plot pani Magyaryovej.
p. Ing. Prekop – skonštatoval, že tieto jednotlivé úlohy sa pokúsia splniť do ďalšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta navrhol všetkých poslancom, aby porozmýšlali nad tým, kam by
bolo vhodné odpratať skládku železného odpadu, ktorá je na „poštovom dvore“ a aby sa
šli pozrieť na miestny cintorín a zrezali stromy, ktoré tam zavadzajú. Sociálnej komisii
navrhol, aby navrhli riešenia ohľadne Ľudmily Galkovej a Milana Matejičku.
Novozvolený starosta už podnikol nejaké kroky – ohľadne Milana Matejičku – ošatenie
pre neho a ponúkol mu priestory DŠ na okúpanie sa – a ponúkol sa, že Ľudmile Galkovej
navrhne, aby sa šla prihlásiť na ÚPSVaR.
p. Jakúbková – bývalá starostka obce – reagovala, že ona Milanovi Matejičkovi nakúpila
jedlo a snažila sa mu malými finančnými sumami pomôcť.
p. Ing. Jakúbek – zhodnotil, že keď Milan Matejička prišiel a o pomoc požiadal, je to
úplne iný prípad ako keď Ľudmila Galková neprišla o pomoc žiadať, čiže nie je dôvod,
aby sa jej pomáhalo ak to nechce.
p. Dušan Martiš – mal by obecný úrad pomôcť hlavne Ľudmile Galkovej, pretože ona si
nekúpi sama nič za peniaze, len „čučo“ – víno – a nemyslí na seba samú, čiže obec by sa
mala postarať o jej okná a dvere a mala by jej kupovať jedlo.
p. Bartoš – myslí si, že Ľudmila Galková by musela isť na ÚPSVaR, aby sme ju mohli
zobrať na aktivačné práce do obce, ale nie je presvedčený o tom, že bude ochotná.

Novozvolený starosta poveril p. Ing. Jakúbka, aby zistil potrebné informácie o výzve na
rekonštrukcie obecných úradov.
p. Ing. Jakúbek – skonštatoval, že sa treba zamyslieť nad tým, či bude možné tento projekt
dostať, že dá zanalizovať túto výzvu a ak by bolo možné tento projekt získať budú sa
zamýšľať nad realizáciou.
Novozvolený starosta sa pýtal poslancov, či by bolo lepšie tabuľu dať aj na horný koniec
obce – na parkovisku oproti domu p. Fabčína alebo stačí, keď sa bude viac činnosť obce
hlásiť v rozhlase a informoval, že pri potravinách v hornej časti obce je nutné opraviť
informačnú tabuľu. Každý poslanec sa k tejto problematike vyjadril a zhodli sa, že tabuľa
by mala byť pri obecnom úrade a mohla by byť aj pri p. Fabčínovi, ale je veľké riziko, že
bude znehodnotená vandalmi a poslanci vyjadrili súhlas s tým, že pri potravinách v hornej
časti obce je treba informačnú tabuľu opraviť.
Novozvolený starosta informoval, že chce 31.12.2010 pripraviť program pre občanov,
ktorý by začal pochodom ráno a pokračoval by pred polnocou v obci, pričom by sa
podávala kapustnica a horúci čaj - občerstvenie. Poslanci vyjadrili svoj súhlas.
p. Ing. Prekop – vyjadril sa k tomu, že nevie, aké máme finančné obmedzenia, že by
potreboval vidieť rozpočet obce na rok 2011.
p. Dušan Martiš – chce, aby obecný úrad zakázal strieľať petardy a púšťať svetlice po
1:30 hod – z 31.12.2010 na 1.1.2011.
p. Gajdoš – reagoval na tento príspevok, že nemôžeme ľuďom zakazovať, pretože to bude
ešte horšie.
Novozvolený starosta obce oznámil prítomným, že je pozvaný do Mikušoviec na
stretnutie so seniormi, ktorí sa takto stretávajú už dlhšie a dal podnet na zamyslenie, či by
sa mohli títo seniori napríklad v ZŠ Červený Kameň stretávať alebo nie. Oznámil, že
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 17.1.2011 o 16.00 hod.
11. Schválenie uznesenia – návrh na uznesenie predložila p. Mgr. Jancovková. Uznesenie
bolo jednohlasne schválené. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 27.12.2010
(1-5)
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií,
voľbu predsedov komisií a členov komisií, ktorí nie sú z radov poslancov.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce p. Jozef Bartoš zložiť zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
- Dohnanský Martin
- Monček Martin
- Gašpar Milan
- Gajdoš Michal
- Ing. Jakúbek Peter
- Mgr. Jancovková Ľudmila
- Ing. Prekop Rastislav
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
poveruje
poslankyňu Mgr. Ľudmilu Jancovkovú zastupovaním starostu obce.
Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
A. z r i a ď u j e

- stavebnú komisiu,
- komisiu pre ekonomiku a rozvoj obce,
- športovú komisiu,
- kultúrnu komisiu,
- sociálnu komisiu.
B. v o l í
- stavebná komisia – za predsedu Ing. Rastislava Prekopa a za členov komisie Gašpar
Milan, Róbert Poláček, Mišún Štefan, Holba Ladislav
- komisia pre ekonomiku a rozvoj obce – za predsedu Ing. Petera Jakúbka a za členov
komisie Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ivan Peška, Ing. Martin Ďuriš, Mgr. Ľudmila
Jancovková
- športová komisia – za predsedu Michala Gajdoša a za členov komisie Martin
Dohnanský, Bc. Peter Jakúbek, Martin Gašpar, Lubomír Dohnanský, Emil Rydlo
- kultúrna komisia – za predsedu Martina Mončeka a za členov komisie Bronislava
Prekopová, Velička Smoleková, Mgr. Janka Hajdúchová, Denisa Dohnanská
- sociálna komisia – za predsedu Michala Gajdoša a členovia komisie PaedDr Marta
Jancovková, Janka Pagáčová

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kameni
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1362,44 €.
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