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09/03/2013

10/03/2013

UZNESENIA

OZ berie na vedomie správu starostu obce, o tom že starosta
v ďalšom týždni začne proces verejného prerokovania
zmien a doplnkov ÚPD obce Červený Kláštor
OZ berie na vedomie správu starostu obce , o tom že správa
stanovil termín pre uzavretie nájomných zmlúv na cintorína
hrobové miesta na cintoríne v obci Červený Kláštor do
30.09.2013

36. týždeň

30.09.2013

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 22.08.2013
Č. uznesenia Text uznesenia
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
04/03/2013
05/03/2013

06/03/2013

07/03/2013

08/03/2013

Zodpovední

Termín
plnenia

x
hl. kontrolor
obce
hl. kontrolor
obce
hl. kontrolor
obce
starosta

x
ihneď

starosta

30.08.2013

OZ prerokovalo problematiku prevádzkovania pltníckych starosta
služieb na území obce Červený Kláštor a poveruje
starostu obce a) do budúcoročnej LTS pripraviť VZN
v súlade ustanovením §4 odst. 3 písm. n) Zákona
č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení na zabezpečenie
verejného poriadku v obci Červený Kláštor pri predaji
lístkov a plte (obmedzenie na určitý čas a určitom mieste
– zákaz činností). b) preveriť na MV a RR SR možnosti
regulácie reklamných tabúľ na území obce
OZ súhlasí s dočasnou legalizáciou drevených stánkov SÚ
investora (stavebníka) Mgr. Jána Hubceja, Červený
Kláštor 33, umiestnených na parcelách č. 832/1
a č. 656/3, slúžiacich na predaj lístkov na plte
s
termínom odstránenia predajných stánkov do 30.09.2013
a to za dodržania všetkých ustanovení stavebného
zákona

15.03.2013

OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 07.06.2013
OZ prerokovalo a schvaľuje bez výhrad správu HK
o ukončení kontroly za 1.polrok 2013
OZ schvaľuje návrh kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok
2013
OZ prerokovalo a schvaľuje bezodplatnú výpožičku
hnuteľného majetku obce kamerového systému pre
zabezpečenie úloh prevencie kriminality v lokalite
“Kvašné lúky“ (monitoring multifunkčného ihriska
a priestorov nástupišťa pltí) pre Pienspol Travel. s.r.o.
Červený Kláštor 93 na náklady vypožičiavateľa v súlade
s ustanoveniami VZN č.1/2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom obce Červený Kláštor
OZ prerokovalo a schvaľuje prenájom časti kultúrneho
domu
pre
zriadenie
denného
stacionára
pre
seniorov obce Červený Kláštor na základe VZN č.1/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Červený Kláštor , prílohy č.1 odst.2 , položka č.2
2
7 € / m , pre Život, n.o. Sp. Hanušovce s podmienkou
súhlasného stanoviska Úradu Verejného zdravotníctva
v Poprade k zriadeniu denného stacionára v priestoroch
kultúrneho domu.

Ing, Štefan D ž u r n ý, v.r.
starosta obce
V Červenom Kláštore 27.08.2013

30.08.2013
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