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U Z N E S E N I A 
 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Obce Červený Kláštor 

konaného d ňa 12.12.2014 
 
 
Č. uznesenia Text uznesenia Zodpovední Termín 

plnenia 
01/U/2014 A. OZ v obci Červený Kláštor berie na vedomie  

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
 
B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce – Ing. Štefan Džurný 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca OZ: 
 
1. Ing. Štefan Danko 
2. Ing. Martin Glevaňák 
3. p.    Ľuboš Kolodzej 
4. p.    Drahomír Kuc 
5. p.    Eva Lainczová 
 
 

  

02/U/2014 OZ v obci Červený Kláštor poveruje poslanca Ing. 
Štefana Danka  zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

Danko  

03/U/2014 OZ v obci Červený Kláštor  
A. zriaďuje: 
 - komisie a to: 

aa. školstva, kultúry a sociálnych vecí 
ab. športu a mládeže 
ac. životného prostredia, ochrany prírody 
a stavebného poriadku 
ad. cest. ruchu a regionálneho rozvoja  
ae. majetko – právna, podnikateľská, finančná 
a správy obecného majetku 
af. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
 

B. ur čuje: náplň práce jednotlivých komisií, ktoré sú 
uvedené v prílohe č.1 tejto zápisnice 

 
C. volí: 
1. predsedu komisie školstva, kultúry a sociálnych vecí: 
p. E. Lainczovú 
2. predsedu komisie športu a mládeže: p. Ľ. Kolodzeja 

Predsedovia 
komisii 

Ihneď 
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3. predsedu životného prostredia, ochrany prírody 
a stavebného poriadku: Ing. Š. Danka 
4. predsedu komisie CR , regionálneho rozvoja: p. D. 
Kuca 
5. predsedu komisie majetko – právnej, podnikateľskej, 
finančnej a správy obecného majetku  : Ing. M. 
Glevaňáka 
6. predsedu na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov  : Ing. Martina Gleváňaka 
(určený žrebom) 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

 04/U/2014  OZ obce Červený Kláštor v súlade s ustanoveniami  zák. 
SNR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším OZ 
najneskôr 90 dní pred voľbami určuje  mesačný plat  
starostu obce Ing. Štefana Džurného , podľa §3 odst. 1 
cit. zákona. Podľa §4, odst. 1 je starosta zaradený do 
1.prvej, najnižšej platovej skupiny. Na základe §4, odst. 2 
OZ tento minimálny plat zvyšuje o 50%.(t.j. spolu čistá 
mzda: 1378 € - 42,82€ daňový  bonus = 1336,05€). 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

Mzdové 
oddelenie 
OcÚ 

12.12.2014 

05/U/2014 
 

OZ ukladá predsedom komisii predložiť návrhy na členov 
komisii OZ. Predložiť v písomnej forme detailný plán 
práce jednotlivých komisii pre rok 2015 a rámcový plán 
práce komisii na nasledujúce volebné obdobie. 

predsedovia 
komisii 

najbližšie 
zasadnutie 
OZ   

06/U/2014 
 
 

OZ prerokovalo a schválilo  finančný  rozpočet obce 
Červený Kláštor na rok 2015- vyrovnaný , rok 2016  
prebytkový a rok 2017 prebytkový. OZ zobralo na 
vedomie stanovisko HK  k návrhu rozpočtu obce pre rok 
2015 a viacročného   rozpočtu obce na roky 2015-2017. 
 
Finan čný  rozpo čet: rok 2015  rok 2016   rok 2017 
 
 
Bežné príjmy:            590.144,- € 590.056,-€  589.606,- € 
 
Kapitálové príjmy:       15.730,-  €      0                    0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–                
Príjmy spolu:            605.874,- € 590.056,-€ 589 .606,-€ 
........................................................................................... 
 
Bežné výdavky :        558.939,- € 552.664,-€  552.821,- € 
Kapitálové výdavky:    37.722,- €     2.200,- €     2.200,- €  
Výdavkové finančné 

OcÚ 01.01.2015 
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 operácie                       9.213,- €          0               0                          
 /úver splátka/ 
Výdavky spolu:         605.874,- € 554.864,- € 555. 021,-€ 
........................................................................................... 
 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

07/U/2014 
 

OZ prerokovalo a schválilo VZN č. 1/2009 –o nakladaní 
s odpadovými vodami  prílohu č. 1 pre rok 2015 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

OcÚ 01.01.2015 

08/U/2014 
 

OZ prerokovalo a schválilo VZN č.3/2014 o financovaní 
ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 
území obce Červený Kláštor 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

OcÚ 01.01.2015 

09/U/2014 
 

OZ prerokovalo a schválilo VZN č.4/2014 o miestnych 
daniach. 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

OcÚ 01.01.2015 

10/U/2014 
 

OZ prerokovalo a schválilo VZN č.5/2014 o miestnom 
poplatku za KO a DSO, kde sadzby poplatkov za KO 
a DSO ostávajú na úrovni roka 2014. 
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

OcÚ 01.01.2015 

11/U/2014 
 

OZ schválilo  plán kontrolných činností HK na 1. polrok 
2015.   
 
za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

HK 01.01.2015 

12/U/2014 
 

OZ návrh prerokovalo a schválilo  preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky starostu obce v rozsahu 17-ich 
dní s ohľadom na aktuálne ustanovenia Zákonníka práce. 

Mzdové 
oddelenie 
OcÚ 

12.01.2015 
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za            :  5 poslanci (Danko, Glevaňák, Kolodzej, Kuc, 
Lainczová) 
proti        :  0 
zdržal sa :  0 
 

13/U/2014 
 

Starosta obce poveril poslanca OZ Ing. Martina 
Glevaňáka preverením záujmu z radov mládeže, ktorí by 
boli ochotní pracovať v „Mládežníckom parlamente“  
(odporúčanie osloviť troch záujemcov vo veku do 30 
rokov) 
 

Glevaňák najbližšie 
zasadnutie 
OZ   

14/U/2014 
 

Starosta obce poveril  poslankyňu OZ Evu Lainczovú  
preverením záujmu z radov starobných dôchodcov, ktorí 
by boli ochotní pracovať v „Rade seniorov“  (odporúčanie 
osloviť troch záujemcov vo veku nad 62 rokov) 
 

Lainczová najbližšie 
zasadnutie 
OZ   

15/U/2014 
 

OZ poverilo  starostu obce preveriť možnosti 
separovaného zberu formou osadenia kontajnerov 
u jednotlivých spracovateľov odpadov v okolí 

starosta najbližšie 
zasadnutie 
OZ   

 
 
 
       Ing. Štefan D ž u r n ý, v.r 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Červenom Kláštore 12.12.2014 
 


