O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 17.03.2011
Č. uznesenia Text uznesenia
01/02/2011
02/02/2011

03/02/2011

04/02/2011

05/02/2011

06/02/2011

07/02/2011
08/02/2011

09/02/2011

10/02/2011

OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.01.2011
OZ doporučuje starostovi obce, preveriť u starostov
okolitých obcí, z ktorých detí sú členmi DFS Flisocek
možnosť participácie iných obcí na financovaní DFS
Flisocek.
OZ obce Červený Kláštor doporučuje starostovi obce,
v spolupráci so SHR Ľubošom Kolodzejom a majetkovou
komisiou rozkategorizovať pozemky vo vlastníctve Obce
Červený Kláštor podľa konkrétneho spôsobu využitia
s návrhom na ich ekonomické využitie.
OZ na základe doporučenia majetkovej komisie obce,
aby sa v súčasnosti nepredával dom. č. 59 nesúhlasí
s odpredajom domu č. 59 Červený Kláštor v prospech
žiadateľa PhDr. Milana Gacíka, trvale bytom Weilburská
2396/1 Kežmarok.
OZ obce Červený Kláštor doporučuje starostovi obce
osloviť 1.pltnícku a turistickú spoločnosť na Dunajci
a D.J.K. s.r.o. Košice , aby vzájomne odkonzultovali, či
sa bude pokračovať v nájomnom vzťahu podľa
súčasných podmienok nájomných zmlúv o prenájme
autoparkovísk.
OZ obce Červený Kláštor po doporučení majetkovej
komisie neschvaľuje zníženie nájmu pre 1.Pltnícku
a Turistickú spoločnosť na Dunajci za parkovisko pri
NKP kláštor kartuziánov za rok 2010 a doporučuje
starostovi obce písomne osloviť nájomcu o úpravu
splátok- splátkový kalendár.
OZ prerokovalo koncepciu ZPOZ a schvaľuje
koncepciu ZPOZ s menšími úpravami.
OZ schvaľuje: A. redakčnú radu časopisu „ČERVENÝ
KLÁŠTOR“ v zložení:
šéfredaktor: Andrea Galicová, členovia: Viera Oravcová,
PhDr. Milan Gacík, Ing. Stanislav Galica.
B. stáleho dopisovateľa : Fridrich Laincz
OZ prerokovalo a schvaľuje grafický návrh a názov
časopisu formy „občasník“
s názvom „ČERVENÝ
KLÁŠTOR“. OZ zároveň ukladá redakčnej rade pripraviť
a vydať prvé číslo
OZ prerokovalo možnosť odškodnenia p. Ľ. Tuželáka
na základe jeho písomnej žiadosti
s tým, že
neschvaľuje odškodnenie, nakoľko zo strany žiadateľa
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Zodpovední

Termín
plnenia

Hl. kontrolór
starosta

starosta
p.Kolodzej
majetková
komisia

do
najbližšieho
zasadnutia
OZ
do
najbližšieho
zasadnutia
OZ

starosta

do 15.4.11

starosta

do 15.4.11

redakčná
rada

do 15.4.11
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11/02/2011

12/02/2011

neboli finančne vyčíslené škody spôsobené povodňou na
jeho nehnuteľnosti a ani neboli predložené žiadne
hodnoverné účtovné doklady v zmysle požiadavky OcÚ
č.j.: 37/2011 .
OZ
doporučuje starostovi obce preveriť možnosť starosta
poistenia majetku obce u komerčných poisťovní –
spôsobenie škody tretej osobe.
OZ ukladá predsedovi komisie verejného poriadku p.Krempaský
opätovne prerokovať priestupky o porušení VZN obce
...s Ing. Pavelom Petríkom.

13/02/2011

OZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Červený Kláštor na rok 2011
v súlade s ust. §18f odst.1 písm. b) Zák. 369/1990 Zb. ,
vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce p. Darinou
Rozmušovou.

14/02/2011

OZ konštatuje na základe doporučenia hlavnej
kontrolórky obce, že nie je nutné v súčasnosti
aktualizovať právne normy obce Červený Kláštor.
OZ berie na vedomie žiadosť o územno – plánovaciu
informáciu žiadateľa p. Jána Deptu , Štúrova 233 Spišská
Stará Ves, na funkčné využitie parciel p.č. 698/2, 723/2,
723/3, 723/4 k.ú. Č. Kláštor
OZ menuje komisiu na vyhodnotenie ponúk verejného
obstarávania zákazky : „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Červený Kláštor“ ,
členovia komisie: Ing. Stanislav Galica ,
odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie
Ľuboš Kolodzej, Ing. Štefan Danko
OZ doporučuje presunúť prerokovanie problémov
starosta
ohľadom katastrálneho územia s obcou Lechnica
na ďalšie zasadnutie OZ a doporučuje starostovi obce
zvolať verejnú schôdzu s občanmi obce Červený Kláštor,
ktorí vlastnia nehnuteľnosti na spornom území.

15/02/2011

16/02/2011

17/02/2011

Hl. kontrolór

do 15.4.11

do 15.4.11

stály

do
25.3.2011.

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

V Červenom Kláštore 18.03.2011
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