
 
O B E C   ČERVENÝ KLÁŠTOR  

 

______________________________________________________________________________________________ 
O:\DOKUMENTY\zapisnice\Zapisnica OZ riadne -2015-5 -19.11.2015.doc                                                                                                              Strana:7/9 

                     
   

U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného dňa 19.11.2015 
 

Č. 
uznesenia 

Text uznesenia Zodpovední Termín 
plnenia 

01/05/2015 OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

x x 

02/05/2015 OZ neschvaľuje  žiadosť p. L. Bollenbach o zámenu 
pozemkov s tým, že OcÚ upozorní p. Helenu Regecovú, 
aby si ustrážila svojich ubytovaných  hostí, aby  
neparkovali  na  pozemku  p. Lýdie Bollenbach a neužívali 
jej pozemok  a taktiež, aby sneh nebol z obecnej  cesty 
odhŕňaný   na pozemok p. Lýdie Bollenbach. 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

OcÚ 15.12.2015 

03/05/2015 OZ berie na vedomie  správu HK z kontroly plnenia 
uznesení OZ Obce Červený Kláštor  konaného dňa 
10.09.2015 

x x 

04/05/2015 OZ berie na vedomie  informáciu starostu obce  
ohľadom stavu prác na Programe rozvoja  obce na roky 
2016 - 2023. Občanom budú distribuované do 
domácnosti dotazníky na prezentáciu ich názorov, 
pripomienok  k návrhu vypracovania  cit. programu 

starosta 1.12.2015 

05/06/2015 OZ schvaľuje  návrh VZN obce Červený Kláštor č. 
2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Červený 
Kláštor 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

starosta 30.11.2015 

06/05/2015 OZ berie na vedomie východiská pre tvorbu VZN 
o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2016 

starosta 30.11.2015 

07/05/2015 OZ berie na vedomie  výročnú správou  obce Červený  
Kláštor za rok 2014 

  

08/05/2015 OZ berie na vedomie  správu nezávislého audítora  obce 
Červený Kláštor   k účtovnej  uzávierke za rok 2014 

  

09/05/2015 OZ schvaľuje verejné výberové konanie na prenájom 
parkovísk za podmienok uvedených vo verejných 
vyhláškach a Komisiu pre výberové konanie v zložení: 
Kuc –predseda, a členovia: Danko, Glevaňák, Kolodzej, 
Lainczová 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

starosta 24.11.2015 

10/05/2015 OZ prerokovalo  „Reakciu Obce Lechnica na žiadosť o 
vysporiadanie katastrálneho územia Lechnica v lokalite  
Smerdžonka”  a navrhuje osloviť samosprávne orgány 
obce Lechnica listom a požiadať o zaslanie ich vlastného 
návrhu finančného vysporiadania sporného územia 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  

starosta 30.11.2015 
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Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   
11/05/2015 OZ prerokovalo „ Výzvu obce Lechnica na upustenie od 

výberu miestnych daní v k.ú. Lechnica“  
starosta 30.11.2015 

12/05/2015 OZ splnomocňuje starostu obce zvolaním vlastníkov 
nehnuteľností na k.ú. obce Lechnica – lokalita 
Smerdžonka s cieľom prerokovať uvedenú požiadavku 
obce Lechnica začiatkom decembra 2015 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

 
starosta 9.12.2015 

13/05/2015 OZ súhlasí s uzavretím splátkového kalendára 
navrhnutého obcou Lechnica v súvislosti so stratou ktorá 
vznikla  prevádzkou ČOV1 Červený Kláštor s podmienkou 
zahŕnuť do splátkového kalendára aj príp. stratu za  rok 
2015 a uzavretím Dodatku č.1  k zmluve o čistení 
odpadových vôd  z 28.11.2008 s Obcou Lechnica    
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

 
starosta 9.12.2015 

14/05/2015 OZ odročuje majetko právne vysporiadanie parciel pod 
budovami s.č. 37 a s.č 102, ktoré sú v osobnom 
vlastníctve p. Drahomíra Kuca, Červený Kláštor 45 , do 
doby podania nových návrhov zo strany žiadateľa 

  

15/05/2015 OZ berie na vedomie informáciu starostu obce  : 
A. o rokovaní s vedením PVPS, a.s. ohľadom 

podmienok prevádzkovania ČOV  Červený Kláštor 
B. o zámere PVS, a.s. rekonštruovať vodovod 

vedený po opornom múre pri NKP Kláštor 
kartuziánov (momentálne sa pripravuje 
projektová dokumentácia ) 

C. ohľadom migrácie údajov z obecného účtovného 
systému URBIS do cloudového riešenia DCOM 
z dôvodu poskytovania elektronických služieb od 
1.11.2016 

D. ohľadom vydania nového čísla občasníka Červený 
Kláštor v 48 týždni 

 

  

16/05/2015 OZ berie na vedomie  informáciu HK z kontroly VZN o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

  

17/05/2015 OZ neschvaľuje Žiadosť o dlhodobý nájom časti 
parkoviska“ Pod Hôrkou“  pri reštaurácii „Pltnícka  koliba“ 
– p. Gabriely Petríkovej z dôvodu, vyhlásenia  verejno 
obchodnej súťaže na prenájom parkovísk 

OcÚ 15.12.2015 

18/05/2015 OZ berie na vedomie   informáciu starostu obce 
ohľadom osadenia  dvoch meračov rýchlosti motorových 
vozidiel v obci a o problémoch s osadením merača v k.ú. 
Lechnica -  Smerdžonka z dôvodu nesúhlasu Obce 
Lechnica 

  

19/05/2015 OZ  prerokovalo cenovú ponuku od f. Mapový portál 
GEOSENSE, s.r.o. Košice pre vytvorenie GIS obce 
Červený Kláštor a schvaľuje  uzavretie zmluvy  dodávke 
GIS s f. Geosense, s.r.o. Košice 
Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

starosta 20.11.2015 

20/05/2015 OZ schvaľuje  výberovú komisiu pre výber dodávateľa 
pre zateplenie MŠ v Červenom Kláštore v zložení: 1 x 
odborne spôsobilá osoba, 1 x zástupca ev. cirkvi, 1 x 
osoba so stavebným vzdelaním 

starosta 15.12.2015 
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Za: 4 poslanci (Ing. Glevaňák , Ing. Danko, Kuc,  
Lainczová), Proti: 0 , Zdržal sa: 0   

         

 

 

 

 
 
        Ing. Štefan  D ž u r n ý ,v.r. 
                starosta obce 
V Červenom Kláštore  20.11.2015 


