Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2012

Prítomní:
viď prezenčná listina
Program:
1. Úvod
2. Susedské vzťahy – p. Antónia Dohnanská, Ing. Mikula Ľubomír, Anton Gašpar.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4 – 31.12.2011.
4. Schválenie prevádzkového poriadku cintorína
5. Vybavovanie nových stavebných povolení.
6. Predaj budovy colnice na Zápechovej.
7. Škola – list riaditeľky školy – zabezpečenie.
8. Rodinný dom p. Karola Ridošku.
9. Práca sociálnej komisie.
10. Informácia – fašiangy 2012 – Ing. Prekop.
11. Ekonomická situácia – 2012.
12. Žiadosti.
13. Záver + Dátum ďalšieho OZ.

Jednanie
1. Úvod – program obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.
2. Susedské vzťahy – p. Antónia Dohnanská, Ing. Mikula Ľubomír, Anton Gašpar –
Susedské vzťahy medzi menovanými nie sú dobré. Zastupiteľstvo sa pokúsilo
o zlepšenie týchto vzťahov. Starosta odporučil p. Dohnanskej a p. Gašparovi, aby
navštívili mediátora. Táto možnosť bola zamietnutá. Nakoniec manželia Dohnanský
a p. Gašpar dospeli k dohode. Túto dohodu pripraví obecné zastupiteľstvo. P. Gašpar
a manželia Dohnanský sa dohodli, že sa pokúsia o zlepšenie susedských vzťahov. P.
Gašpar nebude chemicky ošetrovať zeleninu na svojej záhrade a manželia Dohnanský
ho finančne odškodnia v dôsledku zníženia úrody na záhrade. Nakoľko Ing. Mikula
Ľubomír nebol prítomní tieto susedské vzťahy sa neriešili.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4 – 31.12.2011 – p. Ing. Gogoláková prečítala
komentár k tomuto rozpočtovému opatreniu, ktorý je priložený k zápisnici.
Rozpočtové opatrenie jednohlasne schválené.
4. Schválenie prevádzkového poriadku cintorína – p. starosta informoval poslancov
obecného zastupiteľstva, že je potrebné schváliť prevádzkový poriadok cintorína, aby
bolo možné aj konať na základe tohto prevádzkového poriadku v prípade, keď to bude
nutné. Prevádzkový poriadok cintorína bol schválení jednohlasne.
5. Vybavovanie nových stavebných povolení - p. starosta – informoval o 3 povoleniach
– p. Majerhoferová, p. Dohnanský, p. Strapko. Do mesiaca od zaplatenia správnemu
poplatku treba mať všetky doklady potrebné k stavebnému povoleniu.
6. Predaj budovy colnice na Zápechovej – p. Ing. Jakúbek - ak chceme predať, tak
treba vypracovať postup, ktorý bude v súlade s legislatívou. Predaj budovy colnice na
Zápechovej schválili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
7. Škola - list riaditeľky - zabezpečenie – list riaditeľky Mgr. Gáborovej priložený. P.
starosta – informoval, že v Košeci sa stal smrteľný úraz – cvičenec dostal infarkt.
Elektrina je v zlom stave v budove základnej školy. Kľúč začal chodiť po mnohých

ľuďoch a od zasadnutia obecného zastupiteľstva bude kľúč u školníčky. P. Gáborová –
riaditeľka ZŠ nepreberá zodpovednosť za prenajímané priestory, nakoľko prenájom
miestnosti nie je zakotvený v žiadnom prevádzkovom poriadku. Čiže treba vytvoriť
prevádzkový poriadok a schváliť ho. P. Ing. Prekop taktiež navrhol podobné riešenie
na požiarnej zbrojnici.
8. Rodinný dom p. Karola Ridošku – informácia p. starosta – obec sa nevyjadrila ešte
k upomienke p. Karola Ridošku, ktorú nám doručil jeho právnik.
9. Práca sociálnej komisie – v prílohe zápis spísaný ohľadne otvorenia domu 252
Milan Matejička. P. Romana Dohnanská už nepoberá žiadne dávky v HN, Obec
Červený Kameň je poberateľom týchto peňažných prostriedkov. Kriminálna činnosť
v obci – p. Pinteš bol vykradnutý. Informácia o psoch na Zápechovej – p. Hlásny
nemá zaplatené za psov a vzhľadom na to, že sa túlajú predstavujú nebezpečenstvo pre
ostatných. Nie je nám známe, či sú zaočkovaní proti besnote.
10. Informácia fašiangy 2012 - p. Prekop – na to, že po dlhej dobe robili fašiangy hasiči,
bolo to veľmi dobré. Boli páry, ktoré chodili po dedine aj masky. Členovia DHZ sa
držali a zabezpečenie všetkého bolo v poriadku. Informácia - nový predseda hasičov –
Ľuboš Prekop.
11. Ekonomická situácia 2012 – P. starosta informoval, že bude málo detí približne o rok
v školskom roku 2013-2014 bude v škole 8 detí. Obec ešte z významnejších vecí
doplatí za hromozvod, za vývoz komunálneho odpadu. P. starosta Pruského
informoval, že by bolo lacnejšie uloženie odpadu v Prievidzi, ale zase doprava by bola
drahá. Takže zatiaľ to nie je dobré riešenie.
12. Žiadosti – o výrub drevín – prišlo už mnoho žiadostí, jednou z nich je aj žiadosť p.
Ing. Ďuriša, ktorý má najlepšiu cenovú ponuku.
13. Záver + dátum nového OZ - 28.5.2012.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 27.02.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Dohodu p. Dohnanského a p. Gašpara.
2. Vypracovanie prevádzkového poriadku budovy základnej školy a požiarnej zbrojnice.
3. Rozpočtové opatrenie č. 4 – k 31.12.2011.
4. Prevádzkový poriadok cintorína.
5. Predaj budovy colnice na Zápechovej.
Uznesenie č. 11
A. b e r i e n a

vedomie

Dohodu p. Dohnanského a p. Gašpara.
Vypracovanie prevádzkového poriadku budovy základnej školy a požiarnej zbrojnice.
B. s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 4.
Prevádzkový poriadok cintorína.
Predaj budovy colnice na Zápechovej.

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

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

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

