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U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného dňa 08.08.2019 
 

Č. uznesenia Text uznesenia Zodpovední Termín 
plnenia 

01/04/2019 OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ 
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

x x 

02/04/2019 OZ berie na vedomie  správu HK z kontroly plnenia 
uznesení OZ Obce Červený Kláštor  konaného dňa 
27.06.2019  
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

OcÚ  

03/04/2019 OZ  berie na vedomie  
a/Výsledky verejného obstarania na dodávateľa 
stavebných prác na stavbu:„ČOV 2 Smerdžonka 
a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – 
Smerdžonka“, vyhláseného vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 104/2019 zo dňa 27.05.2019, číslo 
oznámenia vo VOO 13500-WYP. 
b/ V súlade s ust. § 11 odst. 4) písm. a) zák. č. 
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení nesk. noviel 
súhlasí  s uzavretím ZoD s víťazným uchádzačom. 
c/ poveruje starostu obce podpisom ZoD. 
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

starosta  

04/04/2019 OZ berie na vedomie informatívne správy starostu 
obce ohľadom podaných projektov. Zároveň OZ 
poveruje starostu obce vykonaním verejného 
obstarávania na projekt rekonštrukcie autobusových 
zastávok prostredníctvom externej firmy – Ekoslov 
Consulting, s.r.o. Prešov 
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

starosta  

05/04/2019 OZ  sa uznáša na prijatí  VZN č. 1/2019, ktorým sa 
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Červený Kláštor   
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

OcÚ 1.9.2019 

 06/04/2019  OZ berie na vedomie správu starostu obce, kde 
starosta informoval  OZ o tom, že pozemková komisia 
Št. lesov TANAPu prerokovala žiadosť obce Červený 
Kláštor o odkúpenie pozemku KN – E p.č. 738 (resp. 
zámenu za pozemok KN – E p.č. 735/2 ) k.ú. Červený 
Kláštor a dospela k záveru, že predmetný pozemok nie 
je pre jej organizáciu prebytočným a z uvedeného 

starosta  
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dôvodu neuvažuje s odpredajom resp. zámenou. 
OZ poveruje starostu obce rokovať aj naďalej  s 
vedením Št. Lesov TANAPu o schodnej ceste majetko 
právneho vysporiadania stavby amfiteátra.   
Za: 3(Ing. Glevaňák , Ing. Galicová, Lainczová  ),Proti: 
0 , Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:0 

07/04/2019 OZ súhlasí s kúpnou cenou stanovenou SPF na základe 
znaleckého posudku za prevádzanú nehnuteľnosť vo 
výške 19,03 EUR/m2, t.j. celková cena nehnuteľnosti je 
vo výške 523,33 € za  odkúpenie dielu č. 3 , ktorý sa na 
základe GP č. 32/2017 odčleňuje od pozemku KN E p.č. 
91/2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 210 v 
spoluvlastníctve nezistených vlastníkov v podiele 11/24 
v k.ú. Červený Kláštor, obec Červený Kláštor, okres 
Kežmarok za účelom výstavby verejnoprospešnej stavby 
– miestnej komunikácie v celkovej prevádzanej výmere 
27,5m2 

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

starosta  

 
 
 
        Ing. Štefan  D ž u r n ý ,v.r. 
                starosta obce 
 
V Červenom Kláštore  08.08.2019 


