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U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného dňa 10.09.2015 
 
Č. uznesenia Text uznesenia Zodpovední Termín 

plnenia 

01/04/2015 OZ schvaľuje návrh upraveného programu zasadnutia OZ 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  Lainczová) 
Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

x x 

02/04/2015 OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ Obce Červený 
Kláštor  konaného dňa   24.6.2015.   
Za: 4  poslanci(Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,   Lainczová),Proti: 
0,Zdržal sa: 0  

starosta x 

03/04/2015 OZ   v súlade s §15 odst.1 ,písm. c)VZN č.1/2011 o zásadách 
 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Červený Kláštor 
schvaľuje a/  Zmluvu o  nájme nebytových priestorov   -1. pltnícka 
a turistická spoločnosť na Dunajci Haligovce 
                          b/ Zmluvu o  nájme nebytových priestorov –Miroslav 
Laincz , Haligovce 110 

Dôvod osobitného zreteľa: vzhľadom na predčasné ukončenie nájmu 
a dôvodu ukončenia LTS, obec Červený Kláštor nie je legislatívne, 
personálne a technicky pripravená k ekonomickejšiemu využitiu 
predmetu nájmu v tomto kalendárnom roku. 

Za: 4  poslanci(Ing. Glevaňák , Ing. Danko,  Kolodzej -per rollam, 
Lainczová),Proti: 0,Zdržal sa:1 (Kuc) 

 starosta ihneď 

04/04/2015 OZ presúva Správu z kontroly VZN č.3/2004 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce a jeho doplnku č.1 VZN 
č.1/2006  na ďalšie zasadnutie OZ. 
Za: 4  poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc, Lainczová) Proti: 
0,Zdržal sa: 0 

OcÚ 
starosta 

 

05/04/2015 OZ berie na vedomie  správu o stave realizovaných a pripravovaných 
investičných akciách v obci.  Pripravované investičné akcie v obci: a / 
“ Predchádzanie dopravným nehodám v obci so sústredeným  
cestovným ruchom“  - merače rýchlosti,  poskytovateľ  dotácie zo 
štátneho rozpočtu  Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad Prešov  vo 
výške 4.400,- €  spolufinancovanie -prostriedky z vlastných zdrojov vo 
výške  min. 20 % z celkových rozpočtobaných nákladov- Obec 
pripravuje podklady pre verejné obstarávanie. 
                                                                     b/ „Rozšírenie stokovej 
siete- lokalita Kvašné lúky rybníky“- poskytnutá dotácia vo výške 
50.000,- € -Environementálny fond Bratislava , spolufinancovanie 
Obce vo výške  najmenej 5 % nákladov z vlastných zdrojov.                     
                  
                                                                      c/ Podanie žiadosti 
o dotáciu  na Environmentálny fond Bratislava na zateplenie 

starosta 
poslanci 

najbližšie 
zasadnutie 
OZ 
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Materskej školy v Červenom Kláštore  vo výške 48.700,-€ , Projek 
dokumentácia  je vypracovaná z fiančných zdrojov Evanjelickej cirkvi- 
vlastníka budovy. 
                                                                      d/ Podanie žiadosti 
o dotáciu  na Environmentálny fond Bratislava pre ukončenie stavby: 
„Rozšírenie stokovej siete- lokalita Kvašné lúky, rybníky“    
Za: 4  poslanci(Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  Lainczová), Proti: 
0,Zdržal sa: 0 

06/04/2015 OZ doporučuje starostovi vykonať prieskum trhu ohľadom 
zabezpečenia chladiaceho boxu na základe výsledkov ankety 
„Občiansky účet „ 
        Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko,   Kuc,  Lainczová), 
Proti: 0,Zdržal sa: 0 

  

07/04/2015 OZ  súhlasí s tým, že  do ďalšieho roka  sa vyberie Projektová 
dokumentácia pre prioritné projekty, ktoré by sa mali realizovať 
v najbližšej dobe v obci .                
Za: 4  poslanci(Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc, Lainczová), Proti: 
0,Zdržal sa: 0 

OcÚ  

08/04/2015 OZ berie  na vedomie  výsledok  kontroly Slovenskej inšpekcie ŽP , 
Inšpektorát     životného  prostredia Košice , odbor inšpekcie ochrany 
vôd , Košice  na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV                   
prevádzku a účinnosť ČOV so záverom, že neboli  zistené nedostatky.  
 Za: 4  poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc, Lainczová) 
Proti: 0 , Zdržal sa: 0  
        

OcÚ  

09/04/2015 OZ berie na vedomie správu o zámere  prípravy projektu : 
UZDROWISKA POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO JAKO 
ROZPOZNAWALNY W SKALI EUROPY OBSZARY REALIZACJI 
TURYSTYKI ZDROWOTNEJ – ETAP I – BUDOWA PETLI 
ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWE 
DOLINY POPRADU predkladaný Gminou Muszyna, na ktorej bude 
participovať aj obec Červený Kláštor v prípade jeho schválenia 
riadiacim orgánom. 
 Za: 4  poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  Lainczová) 
  Proti: 0,Zdržal sa: 0 
 

starosta  

10/04/2015 OZ  navrhuje, aby sa okolo cintorína kde je živý plot  namiesto 
smrekov vysadil hrab  a osadiť zatrávňovacie tvárnice pred každú 
exterierovú lavičku na nábreží Dunajca 
 Za: 4  poslanci(Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc, Lainczová), Proti: 
0,Zdržal sa: 0 

starosta 
OcÚ 
 

  

         
 
 
 
 
 
        Ing, Štefan  D ž u r n ý, v.r. 
                   starosta obce 
V Červenom Kláštore  11.9.2015 


