O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 19.01.2011
Č. uznesenia Text uznesenia
01/01/2011

02/01/2011

Zodpovední

Termín
plnenia

OZ v súlade s ust. §18 odst. 1) Zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení , A. volí za hlavného kontrolóra obce
Červený Kláštor – pí. Darinu Rozmušovú, trvale bytom
Červený Kláštor s.č. 2, nar. 05.01.1966.
B. konštatuje , že za HK obce bola jednomyseľne
zvolená pí. Darina Rozmušová, trvale bytom Červený
Kláštor s.č. 2, nar. 05.01.1966 a to na obdobie šiestich
rokov. Zároveň OZ splnomocňuje starostu obce
podpisom pracovnej zmluvy so zvoleným HK. Náležitosti
pracovnej zmluy : prac. úväzok: 0,06, plat HK stanovený
v súlade s ust. §18c odst.1 písm a) a odst. 2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
C. doporučuje HK vykonať kontrolu všetkých interných
predpisov a nariadení vydaných obcou, ktoré sa dotýkajú
nakladania s majetkom obce a súvisia kontrolnou
činnosťou hlavného kontrolóra. V prípade nezrovnalostí
s vyššou právnou úpravou, pripraviť návrhy na prípadné
novely a doplnky nariadení a predpisov.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o
základných právnych predpisoch.

03/01/2011

OZ A. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce v zložení: Ing. Š.
Danko, Ing. S. Galica, Ľ. Kolodzej, P. Krempaský, H.
Regecová.
B. volí za predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu Ing. S. Galicu.

04/01/2011

OZ volí členov jednotlivých komisii zriadených pri OZ
obce Červený Kláštor v nasledovnom zložení:

stály

1. komisia školstva a kultúry: Zuzana Michlíková,
Antónia Kolodzejová
2. komisia športu a mládeže : Roman Glevaňák,
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Martin Šveda
3. komisia verejného poriadku: Karol Rozmuš st.,
Karol Džurný ml.
4. komisia CR , regionálneho rozvoja a ŽP: Ing.
Daniela Korčáková, Ján Glevaňák
5. komisia majetko – právna ,podnikateľská a
finančná: Mgr. Branko Michlík, Ing. Martin
Glevaňák
05/01/2011

06/01/2011

OZ :

p.Kolodzej
A) berie na vedomie plány práce na rok 2011
komisií OZ obce Červený Kláštor
B) - ukladá predsedovi športovej komisie
v spolupráci so starostom obce
skonkretizovať jednotlivé športové aktivity
OZ deleguje do Rady materskej školy v obci - pí. Helenu p.Regecová
Regecovú.

31.01.2011

stály

07/01/2011

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce
o vykonanom výberovom konaní na miesto riaditeľa MŠ
v Červenom Kláštore. Za riaditeľku MŠ bola vymenovaná
sl. Veronika Lopatová.

stály

08/01/2011

OZ A. prerokovalo žiadosť f. D.J.K. ,s.r.o. Košice
v zastúpení Ing. Dany Korčákovej o úpravu splátky za
nebytové priestory uvedené v zmluve o prenájme
z 30.4.2009 o sumu 2 000,00€ z dôvodu poklesu
návštevnosti turistov v Č. Kláštore.
B. konštatovalo, že žiadosť je neúplná a je nutné ju
doplniť o informácie ,ako budú hradené splátky za
prenájom v roku 2011 a zároveň je nutné prerokovať
novú žiadosť v majetkovej komisii.
C. prekladá prerokovanie tohto bodu na najbližšie
zasadnutie OZ.

najbližšie
zasadnutie
OZ

09/01/2011

OZ ukladá predsedovi majetkovej komisie… v spolupráci
s p. Kolodzejom vypracovať súpis nehnuteľného majetku
obce pre jeho ekonomickejšie využitie s návrhom riešení
OZ ukladá predsedovi komisie verejného poriadku p.
Krempaskému prizvať Ing. Petríka na rokovanie komisie
a opätovne prerokovať spáchané priestupky s návrhom
na udelenie sankcie a zároveň prerokovať susedský spor
pí. Torbikovej a Mgr. Vargovej.
OZ : A. sa uznieslo na pokračovaní v tradícii bývalého
Zboru pre občianské záležitosti a navrhlo udeľovať pri
narodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v obci
peňažný dar vo výške 100,00€/dieťa. Pri okrúhlom
jubileu občana s trvalým pobytom v obci (od 70 - ého
roku) sa bude udeľovať pamätný list a peňažný dar vo
výške 50,00€/jubilant. Účinnosť od 01.01.2011. B.
ukladá p. Regecovej v spolupráci s Ing. Dankom
vypracovať koncepciu ZPOZ .

10/01/2011

11/01/2011

12/01/2011

Ing. Galica

najbližšie
zasadnutie
OZ
p. Krempaský 05.02.2011

pí. Regecová
Ing. Danko

OZ A. prerokovalo návrh na vydávanie časopisu, formy Ing. Galica
„občasník“, ktorého hlavným cieľom by bolo podávať
informácie o udalostiach v obci.
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13/01/2011

B. ukladá Ing. Galicovi vypracovať grafický návrh
časopisu a zabezpečiť jeho prvé vydanie
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce

26.02.2011

o pripravovanej fašiangovej zábave dňa 26.2.2011.

14/01/2011

OZ doporučuje starostovi obce preveriť možnosť
vyčistenia obecnej kanalizácie hasičským zborom.

Ing. Džurný

15/01/2011

OZ doporučuje starostovi obce prerokovať s ObO PZ
SR Sp.St.Ves sankcie pri porušení zákazu pálenia
odpadov na otvorenom priestranstve.

Ing. Džurný

16/01/2011

OZ ukladá p. Krempaskému skontrolovať technický stav
hasičského auta

p. Krempaský 30.04.2011

17/01/2011

OZ presúva registráciu OHZ vo vyrozumievajúcom
systéme SMS , spoločnosti A SMS na neskorší termín po splnení podmienky plne funkčného OHZ.

18/01/2011

OZ ukladá OcÚ preveriť formu finančnej odmeny pre
hudobnú skupinu, sprevádzajúcu DFS Flisocek

pí. Oravcová

najbližšie
zasadnutie
OZ
najbližšie
zasadnutie
OZ

najbližšie
zasadnutie
OZ

Ing, Štefan D ž u r n ý, v.r.
starosta obce

V Červenom Kláštore 20.01.2011
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