O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 22.09.2011
Č. uznesenia Text uznesenia
01/04/2011
02/04/2011
03/04/2011

OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 22.06.2011
OZ sa uznieslo na prijatí VZN č. 2/2011- ktorým sa
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Červený Kláštor

04/04/2011

05/04/2011

Zodpovední
x
hl. kontrolór
obce
OcÚ

Nadobudnutím
účinnosti

OcÚ
OZ sa uznieslo na prijatí VZN č. 3/2011 o ostatných
poplatkoch za služby poskytované občanom
OZ súhlasí s uzavretím zmlúv o budúcej zmluve z
dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
budúcou cyklotrasou „Cykloturistická magistrála okolo
Tatier, časť Pieniny – projektová príprava“ medzi Obcou
Červený Kláštor (budúci predávajúci) a Združením pre
rozvoj regiónov Pienin a Zamaguria (budúci kupujúci).

Nadobudnutím
účinnosti

starosta

ihneď

starosta

ihneď

06/04/2011

OZ udeľuje predbežný súhlas k priamemu
odpredaju KN – „E“ parcely 407/1 k.ú. Červený Kláštor,
2
ttp, 450m do vlastníctva vlastníka stavby rybníka – MO
SRZ Sp.St.Ves na základe ust §9a odst. 1 písm. c)
Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko sú
naplnené podmienky uvedené v §9a odst. 8, písm. b) cit.
zákona. Cena prevádzanej nehnuteľnosti bude určená na
základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať budúci
kupujúci.

07/04/2011

OZ ukladá obecnému úradu, zaslať poslednú výzvu OcÚ
užívateľom na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve
obce,
s tým, aby sa užívatelia vyjadrili, k forme
vysporiadania nehnuteľnosti – kúpa resp. nájom, zámena
v súlade s VZN č.1/2011 o zásadách hospodárenia s
majetkom obce. V prípade, že užívateľ nebude reagovať
na písomnú výzvu, vypracovať nájomnú zmluvu a doručiť
k podpisu užívateľom.
OZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 698/4 k.ú. OcÚ
2
Červený Kláštor o výmere 175m , zast. plochy, ktorý
je identifikovaný GO plánom č.59/2011, vyhotovený
geodetom Jánom Michnom, úradne overený Správou
katastra v Kežmarku pod číslom G1 404/11 dňa
20.09.2011. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 1 506,00
€ a je stanovená znaleckým posudkom č. 113/2011 zo
dňa 13.09.2011
znalcom Ing. Jánom Trebuňom.

08/04/2011

Termín
plnenia
x
ihneď
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Do
ďalšieho
zasadnutia

Do
04.10.2011
zverejniť
v médiách
obchodno
verejnú
súťaž

/5

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR
Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je cena stanovená
v súlade s prílohou č.1 VZN č.1/2011 obce Červený
Kláštor
o zásadách
hospodárenia
a nakladania
s majetkom obce Červený Kláštor t.j. :2 327,50 €.
Pozemok
bude predaný tomu záujemcovi, ktorý
ponúkne najvyššiu cenu v procese obchodno verejnej
súťaže, ktorej podmienky v súlade s ust. §9 odst.2 písm.
b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje.

09/04/2011

OZ schvaľuje zmenu trasy rekonštrukcie VO a presun starosta
málo využívaných svietidiel z rekreačných areálov na
viacfrekventovanú hlavnú trasu (komunikácia II/543) a
celoročne využívané parkovisko, v rámci projektu:
„Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci
Červený Kláštor“, Kód projektu:25120220049.

Ihneď

10/04/2011

OZ splnomocňuje starostu obce vymenovať pracovnú
starosta
komisiu z majiteľov parciel, poslancov OZ a odborníkov pre návrh komunikácie „Pod Pastrníkom“ pre budúcu IBV

15.10.2011

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

V Červenom Kláštore 22.09.2011
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