O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Č. uznesenia

01/04/2021
Hlasovanie:

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ

Za: 3 (Lainczová, Ing. Glevaňák, Bc. Regec), Proti: 0 ,
Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1- Ing. Galicová,

02/04/2021

Hlasovanie:

03/04/2021

Hlasovanie:

Za: 3 (Lainczová, Ing. Glevaňák, Bc. Regec), Proti: 0 ,
Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1- Ing. Galicová,

04/04/2021

Hlasovanie:

Za: 3 (Lainczová, Ing. Glevaňák Bc. Regec), Proti: 0 ,
Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1- Ing. Galicová,

05/04/2021

Hlasovanie:

Hlasovanie:

07/04/2021

Termín
plnenia
24.09.2021

starosta obce

Termín
plnenia
Ďalšie
zasadnutie
OZ

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.
________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Termín
plnenia
30.09.2021

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.
________________

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ berie na vedomie správu starostu obce x
o zásielkovej službe f. Packeta

Za: 3 (Lainczová, Ing. Glevaňák, Bc. Regec), Proti: 0 ,
Zdržal sa: 0 , Nehlasoval:1- Ing. Galicová,

Hlasovanie:

08/04/2021

Termín
plnenia
31.12.2021

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

x

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
Vzhľadom na sporné ustanovenie §490 Zák. č. 40/1964 starosta
Zb. – občianského zákonníka, OZ poveruje starostu
obce rokovaním so žiadateľmi o pokračovanie
v nájomnom vzťahu o podmienkach prenájmu , za
podmienky úhrady druhej splátky nájmov v lehote
splatnosti vystavených faktúr, zároveň doporučuje
starostovi obce prekonzultovať problematiku nájmov s
právnym zástupcom obce. Po právnej analýze OZ
zaujme stanovisko na ďalšom zasadnutí OZ.

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

x

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ súhlasí s uzavretím memoranda s Nadáciou PSK OcÚ
a súhlasí s príspevkom 0,10€/občan pre rok 2021
a ďalšie

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

06/04/2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ doporučuje prerokovať finančnú podporu OcÚ
publikácie Kežmarok a okolie z neba od f. CBS spol.
s.r.o. v priebehu tvorby a schvaľovania finančného
rozpočtu na rok 2022.

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Č. uznesenia

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ sa uznieslo na prijatí VZN č.4/2021 o určení OcÚ
spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Červený Kláštor na povinné predprimárne vzdelávanie

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

x

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

x

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ berie na vedomie správu HK z kontroly plnenia x
uznesení OZ Obce Červený Kláštor, zo zasadnutia OZ
konaného dňa 30.06.2021

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

Termín
plnenia

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

Zodpovední

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ súhlasí a prenecháva do nájmu z dôvodu starosta
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a v súlade
s čl.13 odst.1), odst.7) Zásad
hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Červený Kláštor zo
7.12.2018 v znení doplnku č.1, pozemok vo vlastníctve
obce Červený Kláštor ( pozemok KN – „C“: 698/4 k.ú.

Termín
plnenia
30.09.2021

Červený Kláštor o výmere 175m2,zast. plochy a
nádvoria) a to na dobu 10 rokov, pre žiadateľa p. Ing.
Slavomíra Oravca, trvale bytom Červený Kláštor č.55

pre účely zriadenia prístupu k rekreačnému objektu.
Navrhovaná cena prenájmu je 2,00€/m2/kalendárny
rok– t.j. doporučená výška podľa prílohy č.1, odst. 3) ,
bod A) , písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Červený Kláštor v znení doplnku č.1.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že
prenajímaný pozemok
je susediacim pozemkom
žiadateľa a zároveň aj prístupovou cestou k objektu vo
vlastníctve žiadateľa.
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O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

Hlasovanie:

Zámer zverejnený na úradnej tabuli obce: 30.08.2021
Zvesený z úradnej tabule obce : 23.09.2021, bez
pripomienok verejnosti
Za: 4 (Lainczová, Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.
Galicová)

09/04/2021

Hlasovanie:

Č. uznesenia

11/04/2021
________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ prerokovalo verejnú vyhláška Št. lesov TANAPu starosta
č.ŠL-OPDR-2021/50-1504 z 23.06.2021– Výzva na
usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom, kde jedinou
parcelou vo vlastníctve obce Červený Kláštor je parcela
p.č. KN – „E“ p.č. 750 k.ú. Červený Kláštor , vedená
OÚ v Kežmarku , odborom katastrálnym na LV č. 311
a netrvá na navrátení správy zo Št. lesov TANAPU
a ponecháva cit. parcelu v správe Št. lesov TANAPu aj
naďalej.

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

Hlasovanie:

30.09.2021

Č. uznesenia

12/04/2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Hlasovanie:
Č. uznesenia

10/04/2021

Hlasovanie:

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ v súlade so zásadami nakladania s majetkom obce starosta
Červený Kláštor schvaľuje zriadenie budúceho
vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho
povinného z vecného bremena – Obec Červený Kláštor,
Červený Kláštor č.65, 059 06 Červený Kláštor , IČO:00
326 135, spoluvlastnícky podiel : 1/1,ťarchy: bez
zápisu,
na umiestnenie inžinierskych sieti –
podzemného elektrického vedenia. Obsahom vecného
bremena bude povinnosť povinného z vecného
bremena strpieť umiestnenie elektro – energetického
zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku –
KN – C p.č. 85/9 k.ú. Červený Kláštor , tak ako to bude
zakreslené v GP na zriadenie vecného bremena. Vecné
bremeno sa zriadi bezodplatne. Jeho rozsah bude
určený GP vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou
podz. el vedenia na slúžiacom pozemku, v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena –
Východoslovenská distribučná, a.s. ,Mlynská 31, Košice,
IČO: 36599361

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

30.09.2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ obce Červený Kláštor schvaľuje uzavretie zmluvy starosta
o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená podľa
§269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi Investorom
- Obcou Červený
Kláštor a poskytovateľom Ing.
Stanislav Galica, Červený Kláštor 8 na realizáciu stavby:
„ Rozšírenie vodovodnej siete pre rekreačné domy „

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ obce Červený Kláštor schvaľuje uzavretie zmluvy starosta
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby – budúceho oprávneného
z vecného bremena – PVS, a.s., IČO: 36485250, budúci
povinní z vecného bremena – Ing. Stanislav Galica
a manž. Alena, obaja trvale bytom Červený Kláštor 8,
investor: Obec Červený Kláštor, IČO: 00326135

Termín
plnenia
15.10.2021

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.
________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

30.09.2021
Č. uznesenia

13/04/2021

Hlasovanie:

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ prerokovalo žiadosť ECAV na Slovensku, Sl. Ves starosta
o finančný príspevok na opravy Materskej školy vo
výške 889€. Vzhľadom na nerozpočtované výdavky
v obecnom rozpočte na rok 2021, OZ nesúhlasí
s poskytnutím požadovaného finančného príspevku,
doporučuje však ECAV, požiadať o poskytnutie
dotácie pre rok 2022 na nákup materiálu na
vymaľovanie strechy MŠ, podľa VZN o poskytovaní
dotácii z rozpočtu obce

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia
30.10.2021

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Č. uznesenia

starosta obce

14/04/2021

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ doporučuje starostovi obce zakúpiť 10ks starosta
vianočného osvetlenia na stĺpy verejného osvetlenia.

Termín
plnenia
15.12.2021
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O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR
Hlasovanie:

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

15/04/2021

Hlasovanie:

starosta obce

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ obce Červený Kláštor schvaľuje uzavretie zmluvy starosta
o postúpení práv a povinností pôvodného investora –
Obce Červený Kláštor, ktorá je stavebníkom vodnej
stavby: „ Rozšírenie vodovodnej siete pre rekreačné
domy „ na nového investora PVS, a.s., IČO: 36485250.
Pôvodný investor postupuje touto zmluvou na nového
investora všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre
pôvodného investora zo stavebného povolenia
v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby, za účelom
umožnenia jej dokončenia novým investorom ako
stavebníkom za podmienok uvedených v tejto zmluve,
vrátane práv k dokumentácii súvisiacej s vydaným
stavebným povolením, zahrňujúc právo na jej použitie
na realizáciu stavby, vyhotovovanie je ďalších kópií,
zmien a úprav a to na základe žiadosti pôvodného
investora. Nový investor týmto od pôvodného investora
preberá všetky postupované práva a povinnosti, ďalej
bude
vystupovať
v postupovaných
právach
a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby
podľa tejto zmluvy ako právny nástupca pôvodného
investora a ukončí realizáciu vodnej stavby na vlastné
náklady. Pôvodný investor postupuje práva a povinnosti
na nového investora bezodplatne. Nový investor na
vlastné náklady ukončí realizáciu rozostavanej vodnej
stavby podľa tejto zmluvy.

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Environmentálny fond – ČOV2 Smerdžonka a splášková
kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka ( v
prípade neúspechu posunutia realizácie EF na r. 2022)

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Č. uznesenia

O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

30.10.2021

Č. uznesenia

17/04/2021

Hlasovanie:

Č. uznesenia

18/04/2021

Hlasovanie:

16/04/2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ doporučuje starostovi obce zabezpečiť pre LTS starosta
2022 vodorovné značenie cyklochodníka od lávky cez
rieku Dunajec v smere toku Dunajec – po historický
park líp a to formou zapožičania šablóny.

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Č. uznesenia

starosta obce

Termín
plnenia
31.12.2021

1. MAS
–
Tatry/Spiš/Pieniny
– Turistický
informačný kiosk (opakovaná žiadosť)
2. MIRRI SR – IROP-PO7-SC72-2021-74 –
Cykloturistický chodník Po Pltnicu – I. etapa
cyklotrasy Č. Kláštor – Majere – Spišská Stará
Ves
3. MAS- IROP – CLLD-Q427-512-005 – Opatrenie
B2 – bezpečnosť sídel – Informačný systém
parkovania v obci

01.05.2022

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ doporučuje starostovi obce zabezpečiť pre LTS starosta
2022 zvislé značenie a potrebné povolenia na
vyznačenie chodníka pre peších od lávky proti smeru
toku Dunajec po Evanj. kostol

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

Termín
plnenia
01.05.2022

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.
________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený Zodpovední
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ
berie na vedomie správu starostu obce starosta
o podaných projektoch a zároveň súhlasí s podaním
žiadostí o NFP nasledovných projektov:

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

19/04/2021
Č. uznesenia

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Termín
plnenia

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

Hlasovanie:

Text uznesenia zo zasadnutia OZ Obce Červený
Kláštor konaného dňa
23.09.2021
OZ obce Červený Kláštor :

Zodpovední

Termín
plnenia

starosta

25.10.2021

1) v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) voľbu
hlavného kontrolóra obce Červený Kláštor, ktorá sa
uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva o
17.30 hod dňa 14.12.2021 t.j. utorok v zasadacej
miestnosti Klubu mládeže Červený Kláštor s.č. 87
(Hasičská budova).
2) s c h v a ľ u j e :
a) rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce
Červený Kláštor (ďalej len hlavný
kontrolór) – výška pracovného úväzku hlavného
kontrolóra je 25% a deň nástupu do zamestnania 1.
1. 2022
b) požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného
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O B E C ČERVENÝ KLÁŠTOR

kontrolóra musí spĺňať:
1. kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou
uvedenou v § 18 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení
3. bezúhonnosť
ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača
(ale nie podmienkou pre účasť vo
voľbe) : 1. prax v kontrolnej činnosti verejnej správy 2.
počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť
Word, Excel, internet 3. odborné znalosti – najmä
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy a
jej hospodárenia

30.11.2021 do 15.30 hod.)
na adresu:

Obec Červený Kláštor, OcÚ Červený Kláštor č.65, 059
06 Červený Kláštor
alebo osobne do podateľne Obecného úradu Červený
Kláštor
Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne
obecného úradu osobne alebo prostredníctvom pošty.
c) výber a pozvanie kandidátov:
Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí
komisia, ktorá dňa 3.12.2021 vyhodnotí splnenie
podmienok jednotlivých uchádzačov, úspešní uchádzači
budú zaradení ako kandidáti na voľbu hlavného
kontrolóra v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení.
Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom
v Červenom Kláštore sl. poštou zaslaná pozvánka na
voľbu hlavného kontrolóra, a to najmenej 7 dní pred jej
konaním;
d) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - určí
sa v deň konania voľby,
f) dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu
hlavného kontrolóra pred hlasovaním v
trvaní najviac 5 minút
g) plat hlavného kontrolóra - je určený podľa § 18c ods.
1 zákona o obecnom zriadení.

3) u r č u j e :
a) náležitosti písomnej prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
- profesijný životopis s prehľadom doterajších
zamestnaní a funkčného zaradenia,
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie
dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a
vzdelávacích kurzov,
- osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na základe § 18a ods. 2 zákona
o obecnom zriadení
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu
uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že
sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra
obce,
- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky
kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť
alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov
právnických
osôb,
ktoré
vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
- písomný súhlas uchádzača so zverejnením a
spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení
EU o ochrane osobných údajov za
účelom vykonania voľby

4)
zriaďuje komisiu na posúdenie doručených
prihlášok kandidátov v zložení: Ing. Martin Glevaňák,
Ing. Alena Galicová, Eva Lainczová
5) ukladá starostovi obce Červený Kláštor zabezpečiť
vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce Červený Kláštor v termíne
podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie:

Za: 4 (Lainczová,
Galicová)

Ing. Glevaňák, Bc. Regec, Ing.

V Červenom Kláštore dňa:30.09.2021

________________
Ing. Štefan Džurný,v.r.

starosta obce

b) spôsob, termín a miesto podania prihlášky: Prihlášku
s požadovanými náležitosťami je potrebné doručiť v
zalepenej obálke s označením „Voľba HK –
NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby hlavného kontrolóra ( t. j. najneskôr do
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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