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U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného dňa 26.09.2017 
 

Č. 
uznesenia 

Text uznesenia Zodpovední Termín 
plnenia 

01/04/2017 OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ 
Za: 3 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc), Proti: 0 , Zdržal sa: 
0 , Nehlasoval:2 (Ing. Glevaňák , Kolodzej)  

x x 

02/04/2017 OZ berie na vedomie  správu HK z kontroly plnenia 
uznesení OZ Obce Červený Kláštor  konaného dňa 
22.06.2017 
Za: 3 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc), Proti: 0 , Zdržal sa: 
0 , Nehlasoval:2 (Ing. Glevaňák , Kolodzej) 

OcÚ  

03/04/2017 OZ berie na vedomie Správy o kontrolnej činnosti 
vykonané HK  za 1.polrok 2017  (VZN č.1/2017, pokladne 
MŠ, došlé faktúry)  
Za: 3 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc), Proti: 0 , Zdržal sa: 
0 , Nehlasoval:2 (Ing. Glevaňák , Kolodzej) 

  

04/04/2017 OZ  sa uznieslo na prijatí VZN č.2/2017 o vyhradení 
miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane pre voľby do Národnej rady SR , voľby do 
Európskeho parlamentu, do orgánov Prešovského 
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy 
obce Červený Kláštor 
Za: 3 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc), Proti: 0 , Zdržal sa: 
0 , Nehlasoval:2 (Ing. Glevaňák , Kolodzej) 

OcÚ 12.10.2017 

05/04/2017 OZ ukladá zverejniť návrh VZN č. 3/2017 o o zavedení a 
poskytovaní elektronických služieb na úradnej tabuli pre 
pripomienkovanie verejnosti, pred najbližším zasadnutím 
OZ, pred jeho schválením 
Za: 4 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák ), 
Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1 (Kolodzej) 

OcÚ 15 dní pred 
najbližším 
zasadnutím 
OZ 

06/04/2017 OZ  prijíma dar od vlastníkov pozemkov (FO) pod 
navrhovanou komunikáciou k rybníku -2. časť, podľa GP 
č.32/2017, vyhotovený dňa 28.6.2017, Ing. Jánom 
Furcoňom – geodetom, ul. SNP 412, 061 01 Sp.Stará 
Ves, úradne overený OÚ v Kežmarku, odborom 
katastrálnym dňa 13.7.2017 pod číslom: G1 443/17. 
Za: 4 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák ), 
Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1 (Kolodzej) 

  

07/04/2017 OZ odporúča starostovi obce rokovať  s vedením Št. 
lesov TANAPu o ďalších možných alternatívach majetko 
právneho vysporiadania pozemku pod stavbou amfiteátra 
Za: 5 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák, 
Kolodzej ), Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0   

starosta  

08/04/2017 OZ berie na vedomie stav plnenia schválených investícii 
v obci Červený Kláštor: 
a) Informačný systém obce – prebieha prieskum 

starosta  
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trhu na  výber    dodávateľa  
b) Ukončené projekčné práce na prístupovú cestu 
k rybníku -2.časť, v súčasnosti prebieha  projekcia 
kanalizačného zberača a majetkoprávne vysporiadanie 
parciel pod plánovanou komunikáciou 
c) Návrh promenádneho chodníka od NKP Červený 
Kláštor po     Kúpele Smerdžonka,  vytýčenie v teréne  
v čase 02.10.-7.10.2017, následne budú pozvaní na 
rokovanie vlastníci  dotknutých parciel 
d) Cesta Pod Pastrníkom – rokovanie s SPF, p. 
Ľuboš Kolodzej musí  najsamprv vysporiadať pozemky 
pod svojimi budovami v areáli bývalého 
Poľnohospodárskeho družstva 
e) Obec podáva žiadosť na Envirofond- ukončenie 
rozšírenia kanalizácie Kvašné lúky a Rybníky. 
Zvýhodnenie pre obce   zaradené do menej rozvinutých 
okresov. 
f) Projekt rekonštrukcia autobusových zastávok bol 
podaný na PPA   v 02.2016, doplnený 28.06.2017- žiaľ 
dodnes nebol  vyhodnotený. 
g) Projekt „Modernizácia detského ihriska „ – sa 
podáva v XI.2017-     nakoľko výzva v oparení PRV 7.4. 
bola zrušená. 
h) prístupový chodník k cintorínu – ukončený je 
pred kolaudáciou 
i) Parkovisko pri kostole Sv. Trojice  je  t.č. v 
projekcii. Zmluva s SVP, š.p. o nájme  je na kontrole na 
SVP, š.p. v  Banskej Štiavnici, potom bude  doručená na 
Ministerstvo Životného prostredia  SR a do konca roka 
2017 aj podpísaná          
Za: 5 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák,  
Kolodzej ), Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0   

09/04/2017 Obecné zastupiteľstvo obce   Červený Kláštor: 
 
a/ berie na vedomie  správu o pripravovanej Zmene a 
Doplnku Územného plánu obce Červený Kláštor, 
 
b/ ukladá  starostovi obstarať zmenu a doplnok     ÚPN - 
O Červený Kláštor 
 
c) zrušuje  uznesenie č.18/06/2016 (OZ v súlade s ust . 
§§ 30, 31 stavebného zákona súhlasí s čiastkovou 
zmenou ÚPD – O Červený Kláštor v lokalite od bytovky 
MV SR po Penzión Dunajec f. D.J.K. s.r.o. , ktorá je  
v súčasnosti podľa platnej ÚPD – O riešená ako 
nezáväzná plocha pre  „ perespektívne využitie pre CR“. 
 
OZ poveruje starostu obce prípravou potrebných 
podkladov pre legislatívny proces čiastkovej zmeny ÚPD- 
O  v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) 
Za: 5 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák,  
Kolodzej ), Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0   

starosta  

10/04/2017 OZ doporučuje starostovi obce rokovať so zástupcami 
PÚ SR ohľadom možnosti umiestnenia odpadkových 
košov v historickom parku a upozorniť podnikateľov na 
plnenie si svojich povinností vo vzťahu k likvidácii 
odpadov z ich prevádzok. 

starosta  
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Za: 5 (Ing. Danko,  Lainczová, Kuc, Ing. Glevaňák,  
Kolodzej ), Proti: 0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0   

11/04/2017     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Štefan  D ž u r n ý ,v.r. 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Červenom Kláštore  26.09.2017 


