UZNESENIE č.01/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 21.januára 2011
Obecné zastupiteľstvo v Červenej Vode :

A - URČUJE :
A.1 - za zapisovateľa zápisnice:

Ing. Alžbeta Semanová

A.2 - za overovateľov zápisnice boli určení :

Michal Kočiščák
Jozef Perháč

B – BERIE NA VEDOMIE :

B.1. - oboznámenie poslancov so štatútom Obce Červená Voda
B.2. - oboznámenie poslancov s Rokovacím poriadkom Obce Červená Voda
B.3. - oboznámenie poslancov s Organizačným poriadkom Obce Červená Voda
B.4. - oboznámenie poslancov s Poriadkom odmeňovania pracovníkov obce Červená
Voda
B.5. - oboznámenie poslancov s platnými VZN Obce Červená Voda
( Sadzobník cien za poskytované služby obcou , Sadzobník správnych poplatkov ,
O cenách pozemkov, o ich nájme a prenájme a spôsobe predaja na území obce
Červená Voda , o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady )
B.6. - správu o vykonaných kontrolách za rok 2010
B.7. - plán kontrolnej činnosti na rok 2011
B.8. - plán činnosti ZPOZ
Stretnutie 2 x ročne a to júl 2011 a december 2011
B.9. - informáciu o obecnom internete

B.10. – informáciu o zlom technickom stave našej cesty nazývanej „ Panelačka “

C. SCHVAĽUJE:
C.1. - Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
4. Oboznámenie poslancov so Štatútom obce Červená Voda
5. Oboznámenie poslancov s Rokovacím poriadkom OcZ
6. Oboznámenie poslancov s Organizačným poriadkom OcÚ
7. Oboznámenie poslancov obce s platnými VZN obce Červená Voda
8. Rôzne / plán zasadnutí OcZ , návrh kultúrnych a športových činností počas roka 2011 /
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver

C.2 - komisie v tomto zložení :
a/ komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Michal Kočiščák
b/ komisia kultúrna – predseda Peter Viktor
c/ komisia športová – predseda Jozef Perháč
d/ komisia pre sociálnu oblasť – predseda Ing. Pavol Karaffa
C.3 - sadzobník cien za poskytované služby obcou platný pre rok 2011

D. - ODPORÚČA

D.1. - poslancom OcZ osloviť občanov obce, ktorí by mali záujem pracovať v obecných
komisiách.

Bc. Jana Džačovská
starostka obce

Zapísala : Ing. Alžbeta Semanová
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Overovatelia: Michal Kočiščák

.....................................

Jozef Perháč
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