O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR
vyporiadavanej spoločnej nehnuteľnosti je stanovená
násobkom jej výmery 582 m2 a ceny 25,85 €/m2, čo spolu
činí sumu 15 044,70 €. Hodnota podielu pred rozdelením
predstavuje u oboch účastníkov sumu po
7 522,35 € s tým, že po rozdelení sa Obci Červený
Kláštor dostane viac o sumu 35 m2 x 25,85 €/m2 čo
predstavuje sumu 904,75 €, ktorú je povinná Obec
Červený Kláštor vyplatiť Michaele Petríkovej.

UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Červený Kláštor
konaného dňa 26.03.2019
Č.
uznesenia
01/02/2019

Text uznesenia

Zodpovední

Termín
plnenia

x

x

Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Alena x
Galicová, Eva Lainczová za zapisovateľku bola určená
Viera Oravcová.
OZ berie na vedomie správu HK z kontroly plnenia x
uznesení OZ Obce Červený Kláštor
konaného dňa
16.01.2019

x

OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že
obe strany majetko – právne vyporiadajú nehnuteľnosti
,ktoré sú postavené na spoločnej KN – „C“ parcele p.č. 40
k.ú. Červený Kláštor (oddychový altánok vo vlastníctve
Obce Červený Kláštor a pľn. budova vo vlastníctve p.
Michaely Petríkovej).

Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová), Proti: 0
, Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0
02/02/2019

03/02/2019

Príloha: GP Ing. Jána Furcoňa – geodeta, číslo plánu 14/2019 zo dňa
22.02.2019, autorizačne overený dňa 27.02.2019 Ing. Vladimírom
Kupčom a úradne overený Ing. Ivetou Kapolkovou.

x

Počet vš. poslancov: 4
Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová), Proti: 0
, Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0

Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová,), Proti: 0
Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0
04/02/2019

09/02/2019

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za r.
2018

Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová), Proti: 0
, Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0
05/02/2019

10/02/2019

OZ berie na vedomie Správu o kontrole uznesení za rok
2018

11/02/2019

Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová ), Proti: 0
, Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0
06/02/2019

12/02/2019

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 podľa
prílohy

Za: 3 (Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová), Proti: 0
, Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0
07/02/2019
08/02/2019

OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania
starosta
s majetkom obce- doplnok č.1
OZ obce Červený Kláštor schvaľuje zámer prevodu starosta
majetku obce Dohodou
o zrušení a vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a v súlade
s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Červený Kláštor zo dňa 7.12.2018
v znení Doplnku č.1.
Podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, a to
pozemku parc. č. KN „C“ p.č.40, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 582 m2, ktorý je
zapísaný na LV č. 93 pre katastrálne územie Červený
Kláštor, obec Červený Kláštor, okres Kežmarok v evidencii
Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor sú :

26.03.2019
Najbližšie
zasadnutie
OZ

13/02/2019

14/02/2019

OZ berie na vedomie Správu o stave majetko
právneho vysporiadania pozemkov pre investičné zámery
obce podanú starostom obce
OZ berie na vedomie zvolenie zástupcu obce Červený
Kláštor –Ing. Štefana Džurného do dozornej rady PVS,
a.s. na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.1.2019
OZ berie na vedomie investičné zámery obce na rok
2019, uvedené v prílohe zápisnice
OZ obce Červený Kláštor schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 664 k.ú. Červený Kláštor o rozmeroch 0,5 x
2,5m pre účely zriadenia reklamnej tabule pre p. Jána
Glevaňaka ,Červený Kláštor č.18 za cenu určenú podľa
VZN č.2/2006 čl. VII odst. 1) písm. a) t.j. 66,40€/m2 na
obdobie 5 rokov
OZ
schvaľuje
partnerskú
dohodu
v rámci
Mikroprojektov z prostriedkov EFRR Program Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020§. Názov projektu: Poľskoslovenské Ekomuzeum "Dedín Dunajca", kde žiadateľom
o poskytnutie finančného príspevku pre individuálny
mikroprojekt je : Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum
Edukacji Nieformalnej so sídlom v : Mizerna 144, 34-440
Kluszkowce
OZ berie na vedomie Správu o stave nakladania
v odpadovom hospodárstve v obci Červený Kláštor,
podanú starostom obce

starosta

starosta

starosta
starosta

1.5.2019

starosta

5.4.2019

Ing. Štefan D ž u r n ý ,v.r.

A. Obec Červený Kláštor
podiel ½ k celku,
B. Michaela Petríková, bytom Zámocká č. 711/6, 064 01 Stará Ľubovňa
podiel ½ k celku

starosta obce

Zámerom oboch strán je zrušiť podielové spoluvlastníctvo
s to nasledovným spôsobom:
Vyporiadnie
podielového
spoluvlastníctva
sa
uskutočňuje odplatne a to tak, že hodnota

V Červenom Kláštore 26.03.2019
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