UZNESENIE č.08/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 14.decembra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Červenej Vode :

A-

URČUJE :

A.1 - za zapisovateľa zápisnice:

Viera Kočiščáková

A.2 - za overovateľov zápisnice boli určení :

Ing. Pavol Karaffa
Peter Viktor

B - SCHVAĽUJE:
B.1. - Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu na rok 2013
4. Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2013
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 – január až apríl 2013
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

B.2 - plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013
/ viď. príloha č. 1 /
Hlasovali :
4 poslanci
1 neprítomný – poslanec Džačovský

B.3. - na základe schváleného plánu zasadnutí OcZ na rok 2013, budú sa preplácať iba tieto
schválené zasadnutia. Ďalšie zasadnutia, ktoré budú mimo schváleného plánu nebudú preplatené.
Hlasovali :
3 poslanci
2 neprítomný – poslanec Džačovský Stanislav
- poslanec Perháč Jozef

C - BERIE NA VEDOMIE:
C.1. – stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Červená Voda na 2013
až 2015. Odporúča OcZ schváliť rozpočet na rok 2013.
C.2. - pripomienku hlavnej kontrolórky, že v roku 2013 treba vyhlásiť výberové konanie
na hlavného kontrolóra, nakoľko doterajšiemu kontrolórovi končí funkčné obdobie
C.3. - plán zasadnutí na rok 2013
C.4. - plán kontrolnej činnosti na rok 2013 do apríla 2013
/ viď príloha č. 2 /
C.5. - informáciu o kolaudácii obecného vodovodu – rozšírenie
C.6. - informáciu o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej
činnosti žiakov na rok 2013 - základné školy a CVČ Radosť

D - NESCHVAĽUJE:
D.1. - rozpočet na rok 2013
Hlasovali : za rozpočet - 2 poslanci – Ing. Pavol Karaffa a poslankyňa Anna Kruľáková
Zdržali sa hlasovania : Peter Viktor a Jozef Perháč
Neprítomný : Stanislav Džačovský

Bc. Jana Džačovská
starostka obce
V Červenej Vode , dňa 14.12.2012

