OBEC ČERVENÁ VODA
OBECNÝ ÚRAD ČERVENÁ VODA č. 28, 083 01 SABINOV

UZNESENIE č.01/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 1.marca 2013

Obecné zastupiteľstvo v Červenej Vode :

A-

URČUJE :

A.1 - za zapisovateľa zápisnice:
A.2 - za overovateľov zápisnice boli určení :

Viera Kočiščáková
Džačovský Stanislav
Jozef Perháč

B - KONŠTATUJE , ŽE :
- uznesenia za rok 2012 boli všetky splnené

C – BERIE NA VEDOMIE :
C.1. - správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách na OcÚ Červená
Voda v roku 2012
/ príloha č. 1/
C.2. - žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ pani Mihókovej o príspevok na výlet pre deti
Má doložiť kalkuláciu.

/ príloha č. 3 /

D - SCHVAĽUJE:
D.1. - Program schôdze :
Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách na OcÚ Červená Voda
v roku 2012
5. Záverečný účet obce za rok 2012
a) správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce a hospodárenia
obce za rok 2012
b) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
c) plnenie programového rozpočtu za rok 2012
d) schválenie záverečného účtu obce
6. Voľba hlavného kontrolóra obce na nové funkčné obdobie 01.05.2013 do 30.4.2019
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
S vypustením bodu č. 5 . Celý záverečný účet obce. Bude sa prejednávať na najbližšom
zasadnutí OcZ .

E - VOLÍ :
E.1. - Obecné zastupiteľstvo volí za hlavného kontrolóra obce pani Ing. Alžbetu Semanovú
na nové funkčné obdobie od 01.05.2013 do 30.04.2019.

F - ODPORÚČA :

F.1. - zvolať stretnutie s odborne spôsobilou osobou – pani Kubíkovou ohľadne obecného
vodovodu o napojenie sa obcou Jakovany
F.2. - Pripraviť Deň matiek za účasti poslancov na deň 12.5.2013
F.3. - Zabezpečiť na budúce zastupiteľstvo telefónne výpisy – faktúry za mobil

Bc. Jana Džačovská
starostka obce

Zapísala : Viera Kočiščáková
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