O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 30.11.2011
Č. uznesenia Text uznesenia
01/05/2011
02/05/2011
03/05/2011
04/05/2011

05/05/2011

06/05/2011

07/05/2011

OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 22.09.2011
OZ berie na vedomie priebežnu Správu o kontrolnej
činnosti hl. kontrolóra za rok 2011
OZ obce Červený Kláštore sa uznieslo na prijatí VZN
č.4/2011 o povinnosti vypracovať
a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác .
OZ obce Červený Kláštore sa uznieslo na prijatí VZN
č.5/2011-o prevádzke pohrebiska na území obce
a poveruje OcÚ pripraviť nájomné zmluvy na hrobové
miesta.
OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave prác
na akcii: “Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť
Pieniny – projektová príprava“.
OZ v súlade s ust. §9a odst.1 , písm. a) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí prerokovalo a schvaľuje
prevod majetku obce : KN – „C“ parcely p.č. 698/4
2
k.ú. Červený Kláštor o výmere 175m , zast. plochy,
vedený Správou katastra v Kežmarku na LV č. 1
(
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 1 506,00 € je
stanovená znaleckým posudkom č. 113/2011 zo dňa
13.09.2011
znalcom Ing. Jánom Trebuňom.) OZ na
základe ust. §9a odst.1 , písm a) Zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí schvaľuje predaj cit. parcely jedinému
záujemcovi – Marek Bielek 2682/48 Poprad, ktorý
v priebehu obchodno – verejnej súťaže ponúkol
2
najvyššiu cenu 13,50 €/m t.j. celková cena je stanovená
2
na 175m x 13,50€ = 2 362,50 €. OZ splnomocňuje
starostu obce podpisom kúpno – predajnej zmluvy.

Zodpovední

Termín
plnenia

x
hl. kontrolór
obce
hl. kontrolór
obce
OcÚ

x
Ihneď

OcÚ

15.02.2011

Ing. Danko

x

x
Nadobudnutím
účinnosti

Starosta obce 31.12.2011

08/05/2011

OZ prerokovalo a schvaľuje prevod majetku obce : KN Starosta obce 31.12.2011
2
– „E“ parcely 407/1 k.ú. Červený Kláštor, ttp, 450m do
vlastníctva vlastníka stavby rybníka – MO SRZ Sp.St.Ves
a to na základe ust §9a odst. 1 písm. c) Zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu určenú
znaleckým posudkom č.102/2011 zo dňa 07.11.2011,
vyhotovený znalcom Ing. Jánom Trebuňom, zvýšená
o 19%, t.j. predajná cena je stanovená nasledovne: (450
x 1,14€ ) x 1,19 = 610,47 €

09/05/2011

OZ prerokovalo a neschvaľuje návrh Ing. Dany OcÚ
Korčákovej a MVDr. Jána Korčáka na zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v práve prechodu peši,
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10/05/2011

11/05/2011

12/05/2011

13/05/2011

motorovým i nemotorovým vozidlom cez pozemok KN„C“
p.č. 683/1. OZ doporučuje obecnému úradu
aktualizovať Zmluvu o užívaní pozemku uzavretú dňa
26.11.2008 medzi Obcou Červený Kláštor af. D.J.K, s.r.o.
Košice
OZ vzalo na vedomie správu starostu obce Starosta obce
o doterajšom
prevádzkovaní
obecnej
kanalizácie
a o problémoch,
ktoré
súvisia
s prevádzkovaním
vodárenskej infraštruktúry. Návrh riešenia OZ odročuje
na ďalšie zasadnutie OZ, nakoľko je nutné preveriť
podmienky prevádzkovania kanalizácie f. PVS, a.s.
Poprad.

OZ

Do
ďalšieho
zasadnutia
OZ

OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce Starosta obce x
z rokovania starostov Zamaguria v obci Jezersko zo dňa
10.11.2011.
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce o stave Starosta obce x
prác na rekonštrukcii cesty III/543 43 od OcÚ smerom na
obec Lechnica po regulačku plynu v dĺžke cca 350m,
ktoré realizuje PSK.
OZ schvaľuje komisiu pre riešenie prípravy výstavby Starosta obce x
komunikácie „Pod Pastrníkom“ v zložení: Peter
Krempaský, Ľuboš Kolodzej, Ing. Stanislav Galica, Jozef
Znanec, Ján Michna, Eduard Torbík, Ing. Jozef Hrivko.

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

V Červenom Kláštore 30.11.2011
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