
UZNESENIE č.07/2012  

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 v Červenej  Vode , konaného  dňa  30.novembra 2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Červenej Vode : 

A -  URČUJE :    

A.1 - za zapisovateľa  zápisnice:                            Viera Kočiščáková 

A.2 - za overovateľov zápisnice boli určení :        Džačovský Stanislav 

                                                                                      Perháč Jozef  

A.3. – miestne zisťovanie u rodiny Mojžišovej na dátum 1.12.2012 o 8.00 hodine 

 

B   -    SCHVAĽUJE: 

B.1.  -  Program schôdze :  

s doplnením  bodu 8.  -   Voľba predsedu  Komisie na ochranu verejného poriadku 

s doplnením bodu 9. Rôzne – 

            a/ Riešenie sporu medzi rodinou Mikuláša Mojžiša a pani Evy Kruľákovej 

Program schôdze : 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Riešenie majetkovo – právnych vecí – Obec Červená Voda 
4. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Červená Voda 
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
6. Návrh na riešenie záväzku Obce Červená Voda  
7. Úprava a schválenie rozpočtu na rok 2013 
8. Voľba predsedu  Komisie na ochranu verejného poriadku 
9. Rôzne  
       a/ Riešenie sporu medzi rodinou Mikuláša Mojžiša a pani Evy Kruľákovej 

10. Diskusia 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 

 

 



B.2    - nového predsedu -  Komisie na ochranu verejného poriadku – poslankyňu pani 

            Annu Kruľákovú 

 B.3.   -  OcZ schvaľuje „ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Červená  

               Voda“. 

B.4.  -    Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

               a drobné stavebné odpady na rok 2013 

 

C   -    BERIE NA VEDOMIE: 

C.1.  - informáciu o vzniknutom záväzku Obce Červená Voda pre firmu OVO MONT spol.  

            s.r.o. , Sabinov vo výške 10.671,38 € za rozšírenie vodovodnej siete v obci Červená  

            Voda 

C.2.  -  informáciu o Návrhu rozpočtu na rok 2013 

 

D   -   VOLÍ: 

D.1.  -  Obecné zastupiteľstvo zvolilo za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku  

             poslankyňu Annu Kruľákovú 

 

E   -   ODPORÚČA :  

E.1.  -  najbližšie stretnutie OcZ na 14.12.2012 o 18.00 hodine 

E.2. – starostke obce ušetriť do konca roka 5.000 € za účelom úhrady faktúry za vykonané  

          asfaltérske práce  

 

F   -   KONŠTATUJE, ŽE : 

Náhradník na funkciu poslanec OcZ – Anna Kruľáková, zložila zákonom predpísaný sľub dňa 

24.10.2012 a stala sa novou poslankyňou OcZ miesto poslanca Michala Kočiščáka 

                                                                                 

                                                                                                               Bc. Jana Džačovská 

                                                                                                                     starostka obce 


