O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 16.02.2012
Č. uznesenia Text uznesenia
01/01/2012
02/01/2012
03/01/2012

04/01/2012

05/01/2012

06/01/2012

07/01/2012

OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2011
OZ schvaľuje nájom pozemkov p.č. : č. KN-„E“ 636/1 vo
2
výmere 461 m , druh orná pôda a pozemku parc. č. KN2
„E“ 637/1 vo výmere 479 m , druh trvalé trávnaté
povrchy na dobu 20 rokov pre Ľuboša Kolodzeja, RČ:
xxxxxxxxx trvale bytom Červený Kláštor 35. Cena za
2
1m – ods.3, bod.2 prílohy č.1. VZN 1/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Červený
2
Kláštor : 0,10 € . Výpočet : 940 m x 0,10 € = 94,00
€/kalendárny rok.
OZ predbežne schvaľuje zámenu pozemkov pre
investičné zámery obce s vlastníkom zamieňaných
parciel – Ing. Jozefom Hrivkom, trvale bytom,
Jesenského 428, Sp.Stará Ves , za dodržania podmienky
súladu s ustanoveniami zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí. Forma a spôsob prevodu podliehajú následnému
schváleniu OZ. Návrh pozemkov k zámene, OZ
doporučilo prerokovať v majetkovej komisii obce.
1.Obecné
zastupiteľstvo
v Červenom
Kláštore
schvaľuje vstup Obce Červený Kláštor do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ –
PIENINY ako spolu zakladajúceho člena tejto
organizácie.
2. Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore
schvaľuje členský príspevok Obce Červený Kláštor
v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TATRY –
SPIŠ – PIENINY na rok 2012 v max. výške 732,- eur.
OZ sa uznieslo na odpredaji neupotrebiteľného
a nadbytočného majetku DPZ - Cisternovej striekačky
KAROSA Š 706 RTH5 ASC 25 r.v. 1970 a požiarnej
striekačky SP8. Za získaný finančný obnos sa zakúpi
potrebná technika pre účely obce po schválení v OZ.
schvaľuje
rámcové
podmienky
verejného
OZ
výberového konania (súťaž návrhov) na prenájom
obecných parkovísk na obdobie troch rokov. V prípade
neúspešnosti
verejného
výberového
konania
splnomocňuje OcÚ pripraviť VZN o vymedzení úsekov

Zodpovední

Termín
plnenia

x
hl. kontrolor
obce
OcÚ

x
ihneď

starosta

30.04.2012

starosta

do termínu
uskutočnen
ia VZ
OOCR
Tatry-SpišPieniny

starosta

15.03.2012

OcÚ

31.03.2012

01.01.2012

______________________________________________________________________________________________
Y:\DOKUMENTY\zapisnice\Zapisnica OZ riadne -2012-1 -16.2.2012.doc

Strana:3/4

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR
08/01/2012

miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie
motorových vozidiel.
OZ splnomocňuje starostu obce k realizácii vypratania starosta
areálu parkoviska – v prípade neúspechu s domnelým
vlastníkom panelov do 30.04.2012. Prípadné vzniknuté
finančné náklady spojené s vyprataním panelov budú
refakturované vlastníkovi panelov po ukončení právneho
sporu.

30.04.2012

Ing, Štefan D ž u r n ý, v.r.
starosta obce
V Červenom Kláštore 17.02.2012
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