Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5. decembra 2011

Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina
1. Schválenie rozpočtu na rok 2012.
2. Schválenie programového rozpočtu na rok 2012.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 – 30.9.2011.
4. Schválenie VZN o hlavnom kontrolórovi obce.
5. Informácia o vývoze smetí – fakturovanie.
6. Úsporné opatrenia – úspora elektrickej energie – vypnutie medzi 24.00 –
04.00 hod.
7. Posedenie dôchodcov – vyhodnotenie.
8. Zástavka v hornej časti obce – vyjadrenie architekt Ing. Gábor.
9. Požiarna zbrojnica, poštový dvor, obecný úrad, ZŠ, dom športu – informácia
o plyne – nové zmluvy, vykonanie inventúr a vytvorenie komisií.
10. Čistenie Tovarského potoka – žiadosť o výrub.
11. Starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Červenokamenské bradlo – žiadosť
o spoluprácu.
12. Žiadosti o poskytnutie dotácií.
13. Voda v obci.
14. Oplotenie rodinného domu – Karola Ridošku.
15. Živý Betlehem.
16. Určenie termínu ďalšieho zastupiteľstva.
Jednanie

1. Schválenie rozpočtu na rok 2012 – rozpočet bol postavený na základe skutočnosti,
ktorá bola prepočítaná na 12 mesiacov. Prítomní poslanci sa zaoberali iba otázkou, či
je možné v prípade nejakého náhleho výdavku alebo príjmu pozmeniť rozpočet.
Rozpočet v prílohe zápisnice. Schválený bez výhrad.
2. Schválenie programového rozpočtu na rok 2012 – programový rozpočet bol
postavený na základe skutočnosti, ktorá bola prepočítaná na 12 mesiacov a taktiež na
základe rozpočtu na rok 2012. Pozmenený bude v prípade pozmenenia rozpočtu na rok
2012. Programový rozpočet v prílohe zápisnice. Schválený bez výhrad.
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 k 30. septembru 2011 – na základe
zaslaných dokladov k tejto problematike, ktoré sú v prílohe zápisnice. Schválené bez
výhrad.
4. Schválenie VZN o hlavnom kontrolórovi – predniesol p. Ing. Jakúbek Peter. Zmena
v doterajšom stave – hlavný kontrolór bol dosiaľ na dohodu o pracovnej činnosti, od
1.1.2012 bude na základe pracovnej zmluvy. Bude mať tabuľkový plat. Mzda sa mu
vypočíta na základe aktuálnych údajov. Návrh je na 8 hodín mesačne, čo bude asi
50,00 € + odvody. Schválené bez výhrad.
5. Informácia o vývoze smetí – fakturovanie – Obec Mikušovce u nás vyváža smeti od
začiatku roku 2010, ale nefakturovali si dovoz iba uloženie odpadu. Táto problematika
je v riešení, musíme dospieť k dohode s Obcou Mikušovce.
6. Úsporné opatrenia – úspora elektrickej energie – vypnutie medzi 24.00-04.00 –
poslanci s návrhom že od 1.1.2012 sa bude v obci v danom časovom intervale vypínať
elektrický prúd.

7. Posedenie dôchodcov vyhodnotenie – pozvaný dôchodcovia – 90. Prítomných
dôchodcov na stretnutí bolo 43, čo je 38,7 %. Vyplatených poukážok je 50,6 %, čo
značí, že niektorým dôchodcom, ktorý už pre chorobu nemohli prísť na toto
posedenie, boli tieto poukážky donesené alebo si ich prevzali rodinný príslušníci.
Neprevzatých poukážok bolo 26. Odovzdaných poukážok bolo 64, čo činí 320,00 €.
8. Zástavka v hornej časti obce – vyjadrenie architekt Ing. Gábor – p. Ing. Gábor
vyjadril obdiv, že táto zástavka bude veľmi pekná a hodí sa do prostredia Obce
Červený Kameň. P. starosta informoval, že v roku 2012 sa bude stavať zástavku
v strede obce.
9. Požiarna zbrojnica, poštový dvor, obecný úrad, ZŠ, dom športu – informácia
o plyne – nové zmluvy, vykonanie inventúr a vytvorenie komisií – bude na základe
nových zmlúv nové % zľavy. Aby sa ušetrilo p. starosta chce v škole vymeniť nové
okno, na DŠ nové dvere, PZ ešte sa zatiaľ nekúri, nevymenený zámok na PZ, na OU
treba vymeniť dvere, v roku 2012 chce p. starosta realizovať zateplenie na povale OU.
Na poštovom dvore sa nikto nehlási o ihrisko. P. Gajdoš a p. Bartoš sa snažili upratať
túto plochu, ale zatiaľ nikto nezačal pracovať na príprave tohto ihriska pre šport.
Vytvorenie inventarizačných komisií:
Požiarna zbrojnica – Ing. Rastislav Prekop, Peter Prekop, Peter Šenkeřík
Dom športu + verejné osvetlenie – Mgr. Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Martin
Monček
Dom smútku – Jozef Bartoš, Martin Dohnanský, Emil Rydlo
Obec – Ing. Peter Jakúbek, Milan Gašpar, Martin Dohnanský
Základná škola – Jozef Bartoš, Mgr. Zuzana Gáborová, Mgr. Jolana Holíčková
Materská škola – Jozef Bartoš, Bc. Dagmar Žofčíková, Velička Smoleková
Školská jedáleň – Velička Smoleková, Ľubomíra Púčková, Mária Strapková
10. Čistenie Tovarského potoka – žiadosť o výrub – potok už je vyčistený, ale sme tam,
kde sme boli, je v ňom plastov a veľa iných vecí, ktoré ho znovu už znečisťujú.
V šírke 3 metre popri potoku je vlastníkom obec a na základe toho si dal podnik
Ilavčan žiadosť o odkúpenie a výrub drevín na týchto 3 metroch popri potoku. Chcú
z týchto vyrúbaných drevín štiepku, ktorú by odkúpili. Obecné zastupiteľstvo
sa zhodlo na to, aby sa im dali vyrezať len niektoré stromy. Starosta sľúbil, že sa
zvolá stretnutie s CHKO + Povodím Váhu + životným prostredím a poslanci sa
dohodli, že tejto firme sa dá len označený napríklad 200 metrov dlhý úsek a vyznačia
sa stromy, ktoré možno vyrezať a ak táto práca bude kvalitne odvedená, bude sa
rozmýšľať nad tým, že sa im zase dá ďalší úsek.
11. Starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Červenokamenské bradlo – žiadosť
o spoluprácu – táto rezervácia je v ochrannom pásme č. 5. Na základe žiadosti
o spoluprácu sa p. starosta rozhodol, že prispeje k tomuto vyčisteniu, ale iba čiastočne,
pretože ani sami žiadatelia nemajú finančné prostriedky, aby toto zabezpečili.
12. Žiadosti o poskytnutie dotácií – na základe žiadosti od DHZ Obce Červený Kameň
sa rozprúdila debata, že p. Gábor Dušan je ochotný pomôcť pri získavaní tejto
striekačky, na ktorú sa daná žiadosť vzťahovala a p. starosta tiež dal prísľub, že v tejto
problematike sa bude snažiť byť nápomocný. K žiadostiam stolnotenisového oddielu,
futbalového klubu a klubu slovenských turistov bolo vyjadrenie také, že pokiaľ budú
jednotlivé zložky brigádovať v obci a bude dostatok finančných prostriedkov, tak tieto
požadované prostriedky dostanú.
13. Voda v obci – v obci nie je vodovod, lebo zatiaľ sa nevyriešili, odkiaľ by sa voda
ťahala, pretože z najväčšieho žriedla nechcú dovoliť ochranári prírody. Informácia od
p. starostu, že sa nemôže rezervoár v obci svojpomocne vyrobiť, lebo by to bolo

porušenie zákona. P. Milan Gašpar navrhol, aby sa ťahal vodovod zo Strošova a p.
Gábor Dušan sa k tomuto nápadu pripojil.
14. Oplotenie rodinného domu – Karol Ridoško – tento dom mal zbúranú predzáhradku
v čase, kedy sa stavali chodníky. Podľa toho, ako vyzerá daný rodinný dom, mohlo sa
stať, že pri väčšom otrase padol tento plot aj sám. Vlastníci sa spojili so svojím
právnikom, ktorý na základe tohto listu vyzval Obec Červený Kameň na riešenie
a požadujú vyrovnanie v pomerne vysokej hodnote, čo vysoko prevyšuje hodnotu
predchádzajúceho plotu. P. Ing. Jakúbek navrhol, aby sme ponúkli 100-200 € ako
vyrovnanie a ak sa chcú naozaj súdiť, tak sa súdiť budeme.
15. Živý Betlehem – koná sa 21.12.2011. Budú sa piecť oblátky, budú zvieratká, bude sa
variť víno, program detí zo ZŠ a MŠ a podobne. Mimo iného p. starosta informoval,
že 22.12.2011 sa stretnú členovia komisií, poslanci a starosta na zhodnotení
uplynulého roka. Budú rozposlané pozvánky. Na Silvestra bude len občerstvenie,
opekanie a pochod.,
16. Určenie termínu ďalšieho zastupiteľstva – 27.2.2012.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Červený Kameň
zo dňa 5.12.2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Rozpočet na rok 2012
2. Programový rozpočet na rok 2012
3. Rozpočtové opatrenie na rok 2012
4. VZN o hlavnom kontrolórovi
5. Úsporné opatrenia v oblasti elektrickej energie
6. Vytvorenie inventarizačných komisií
7. Žiadosť o výrub drevín popri Tovarskom potoku
8. Žiadosti o poskytnutie dotácií
Uznesenie č. 10
A. b e r i e n a

vedomie

Úsporné opatrenia v oblasti elektrickej energie
Vytvorenie inventarizačných komisií podľa návrhu v zápisnici
Žiadosť o výrub drevín popri Tovarskom potoku – podľa návrhu v zápisnici pre podnik
Ilavčan
Odpovede na žiadosti o poskytnutie dotácií v znení, ktoré je zapísané v zápisnici
B. s c h v a ľ u j e
Rozpočet na rok 2012
Programový rozpočet na rok 2012
Rozpočtové opatrenie č. 3
VZN o hlavnom kontrolórovi

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

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

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

