O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 20.06.2012
Č. uznesenia Text uznesenia
01/02/2012
02/02/2012
03/02/2012

04/02/2012

05/02/2012

06/02/2012

07/02/2012

08/02/2012
09/02/2012

Zodpovední

OZ schvaľuje návrh programu OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.02.2012
OZ schvaľuje záverečný účet a celoročné
hospodárenie za rok 2011 bez výhrad v zmysle § 16
ods.1 a odst. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov. 10 % z prebytku hospodárenia OZ
navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu : 1.216,- €.
OZ berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2011
2. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly a zostavenia
účtovnej závierky obec Červený Kláštor za rok 2011.
3. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu
riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej
samosprávy
OZ berie na vedomie : Správu o hospodárení obce za
obdobie: 01 - 05.2012.

x
Hl. kontrolór

OZ berie na vedomie: Správu o ukončení verejno –
obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzavretie
nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného obce
Červený Kláštor – autoparkoviska „Pod Hôrkou“
a autoparkoviska „Pri NKP“. Zároveň súhlasí s uzavretím
nájomných zmlúv s víťazmi súťaže – p. Miroslavom
Lainczom, Haligovce a s f. 1. Pltnícka a turistická
spoločnosť na Dunajci, Haligovce za ceny stanovené
verejno – obchodnou súťažou.
OZ berie na vedomie výsledky verejného obstarávania
(tretie kolo) vyhláseného dňa 12.1.2012 na podlimitnú
zákazku: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Červený Kláštor. Zároveň OZ splnomocňuje starostu
obce uzavrieť ZoD s víťazom verejného obstarávania – f.
O.S.V.O. Comp, a.s. Prešov.
OZ berie na vedomie správu starostu obce
o prebiehajúcich a aj budúcich
investičných akciách
v obci v investorstve obce resp. VÚC PSK.
OZ súhlasí s realizáciou osvetlenia multifunkčného
ihriska.
OZ zamieta Žiadosť o prenájom pozemku p.č. 867/2 k.ú.
Červený Kláštor pre účely zriadenia informačného bodu
pre návštevníkov obce, žiadateľa - p. Milana Michnu,
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10/02/2012

11/02/2012

12/02/2012
13/02/2012

14/02/2012

15/02/2012

Stará Ľubovňa z dôvodu existencie ochranného pásma
NKP – Kláštor kartuziánov, ktoré bolo stanovené
rozhodnutím ObÚ v Sp. Starej Vsi č.j. 279/1996 .
OZ schvaľuje Zmluvu o prevode majetkového podielu
uzavretú v zmysle § 51 Občianského zákonníka, zákona
č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.
Prevádzajúci Prešovský samosprávny kraj , Prešov nadobúdateľ Obec Červený Kláštor. Predmetom zmluvy
je prevod majetkového podielu „ Cyklisticko-pešej lávky
cez rieku Dunajec „ vo veľkosti 11% zodpovedajúcemu
výške poskytnutých finančných prostriedkov na výstavbu
lávky v hodnote 75.361,- €, do vlastníctva obce Červený
Kláštor. Schválená odplata za prevod majetkového
podielu predstavuje 1,00 €, slovom jedno euro.
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1.1. 2012 mesačný plat
starostu obce Ing. Štefan a Džurného podľa zákona NR
SR c. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a primátorov miest v znení
neskorších predpisov:
a) plat podľa § 3 ods.1 a podľa § 4 ods.1 v najnižšej
(prvej) platovej skupine
b) zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 o 50%.
OZ berie na vedomie informatívnu správu ohľadom
napojiteľnosti obce Lechnica na verejnú kanalizáciu.
OZ súhlasí so začatím prípravných prác na čiastkovej
zmene ÚPD obce Červený Kláštor z dôvodu aktualizácie
územného plánu obce.
OZ navrhuje za finančné prostriedky za odpredané
hasičské auto (1020,-- €) zakúpiť benzínové čerpadlo vo
výške 712, --€ a zvyšné finančné prostriedky vo výške
308,--€ použiť na nákup hasičských hadíc, resp.
navrhnúť obci Lechnica, podať návrh na zakúpenie
prípadne inej techniky.
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore
podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje
prijatie úveru vo výške 30 000,- EUR poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve,
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*s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane
možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver,
na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu :
Investícia do modernizácie verejného osvetlenia
v obci Červený Kláštor
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou NFP .
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
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zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,
vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru
pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny
úveru na dlhodobý termínovaný úver.

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

V Červenom Kláštore 21.06.2012
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