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U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného d ňa 07.06.2013 
 
 
Č. uznesenia Text uznesenia Zodpovední Termín 

plnenia 

01/02/2013 OZ schva ľuje  návrh programu zasadnutia OZ x x 
02/02/2013 OZ berie na vedomie správu o kontrole prijatých 

uznesení zo zasadnutia OZ dňa 07.03.2013 
hl. kontrolor 
obce 

ihneď 

03/02/2013 OZ prerokovalo  záverečný účet obce Červený Kláštor 
za rok 2012 a schva ľuje  záverečný účet  a celoročné 
hospodárenie za rok 2012 bez výhrad  v zmysle § 16 
ods.1 a odst. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Výsledkom hospodárenia je celkový  
prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia §10 
odst.3 písm. a)  a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien vo výške 60,26 €. 
 

    

04/02/2013 OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012. 

  

 HK  30.06.2013 

05/02/2013 OZ  prerokovalo a neschva ľuje   prenájom časti parcely 
č. KN „E „ č. 664 k.ú. Červený Kláštor   pod reklamnou  
tabuľou pre žiadateľa: p. Ján Bebko, Hromoš 129 . 
Zároveň OZ poveruje  starostu obce preveriť legislatívne 
možnosti regulácie reklamných tabúľ a informačných 
zariadení na území obce. 
 

 starosta najbližšie 
zasadnutie 
OZ 

06/02/2013 OZ prerokovalo a schva ľuje   Návrh Zmluvy o dielo - 
o dodávke projektovej dokumentácie uzavretá v zmysle 
ustanovení § 536 až 565 zákona č. 513/91 Zb. 
obchodného zákonníka, zhotoviteľ   Ing. arch. Jozef 
Figlár, autorizovaný architekt , Hviezdoslavova 19 , 
Kežmarok. 

 

starosta 30.06.2013 

07/02/2013 OZ berie na vedomie  správu starostu obce 
o prebiehajúcich investičných akciách. Z dôvodu 
neposkytnutia dotácie z Enviro fondu pre rok 2013, OZ 
súhlasí s   realokáciou fin. prostriedkov kofinancovania 
rozšírenia stokovej siete,  na účely rekonštrukcie KD. 
 

 starosta  ihneď 

08/02/2013 OZ  na základe ustanovenia. §4 odst. 4  zákona  č. 
253/1994 Zb. o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest  o právnom postavení,  

 mzdové 
oddelenie 

 ihneď 
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prerokovalo  plat starostu Ing. Štefana  Džurného  a 
potvrdzuje  výšku platu schválenú uznesením č.  
11/02/2012  z 20.06.2012 s účinnosťou od 1.1.2013, 
t.j. bezo zmien oproti roku 2012. 

 
     
 
     
 
 
        Ing, Štefan  D ž u r n ý, v.r. 
                   starosta obce 
V Červenom Kláštore 10.06.2013 
 
 


