
UZNESENIE č.03/2011  
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 v Červenej  Vode , konaného  dňa  29.apríla 2011 
 
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A: Ur čuje : 
 
 
1./   za zapisovateľa zápisnice:  
                                                                         Viera Kočiščáková 
 
2/  . za overovateľov zápisnice: 
                                                                         Ing. Pavol Karaffa 
                                                                         Jozef Perháč 
 
 
B: Berie na vedomie : 
 
 
1./   Správu o hospodárení s nájmom nehnuteľnosti na obecných lesoch za roky 2008 až 2010,  
       ktorú predložil Ing. Peter Sasarák, konateľ spoločnosti Mestské lesy Sabinov s.r.o. 
       / príloha č. 1 / 
 
 
2./  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010 
 
3./  Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2010 
 
4./  Informáciu o stretnutí poslancov v Červenici pri Sabinove dňa 28.5.2011 
 
5./ Informáciu o vydaní publikácie v rámci mikroregiónu Dolina Čergova 
 
 
 
C. Konštatuje, že : 
 
1./  poslanec Peter Viktor prijíma funkciu nového člena do rady školy 
 
 
 
 
 
 
D. Schvaľuje : 
 



 
1./ program zasadnutia 
 
     1.  Otvorenie 
    2.  Schválenie programu ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
    3.  Predloženie správy o hospodárení za roky 2008 až 2010 – Ing. Peter Sasarák  
         – Mestské lesy s.r.o. 
    4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 
    5.  Rôzne : 
         a/ výmena člena do rady školy  
         b/ žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Pavol Kruľák 
         c/ príprava na „ Deň matiek “  -  dňa 8.5.2011 
         d/ menovanie členov do výberovej komisie – protipovodňová ochrana potoka   
        „Červený potok “ v obci Červená Voda 
    6.  Diskusia 
    7.  Návrh na uznesenie   
    8.  Záver 
   
 
2./  schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad 
3./  zostatok finančných operácii vo výške 413,32 EUR sa pridelí do rezervného fondu  
 
       Hlasovali : 4 poslanci za 
                       poslanec Stanislav  Džačovský sa zdržal hlasovania 
 
 
 
4./ schvaľuje za nového člena do rady školy poslanca Petra Viktora 
 
      Hlasovali : 4 poslanci za 
 
 
5./  schvaľuje odpredaj obecného pozemku pre Pavla Kruľáka za cenu 8 Eur za jeden m2  
      v celkovej výmere 10 m2.  Celková cena za odpredaj pozemku činí 80,00 Eur. Všetky   
      náklady spojené  s týmto odpredajom si hradí kupujúci Pavol Kruľák na vlastné náklady . 
 
      Hlasovali : 5 poslanci za 
 
 
6./  schvaľuje príspevok na vystúpenie súboru  z Uzoviec z príležitosti  „ Dňa Matiek “  
      v celkovej výške 70,00 Eur. 
 
     Hlasovali : 5 poslanci za 
 
 
 
 
 
7./  schvaľuje dodatok č. 1 /2011 do  VZN obce o úhradách za poskytované služby obcou a to  
      poplatok za rezerváciu športového ihriska s platnosťou od 1.5.2011. Rezervácia  



      športového ihriska sa stanovuje  na každý deň od 17.00 hod. do 19.00 hod. za poplatok  
      5 EUR na jednu hodinu rovnako pre domácich aj cudzích. 
 
      Hlasovali : 5 poslanci za 
 
8./ schvaľuje členov do výberovej komisie na podprahovú zákazku „ Protipovodňová ochrana  
     Červený potok “  . Za predsedu bol zvolený Ing. Pavol Karaffa, za člena komisie Jozef  
     Perháč a Michal Kočiščák           
 
 
                              
E. UKLADÁ  : 
1./  spoločnosti Mestské lesy Sabinov s.r.o. o úpravu cesty, priekopy okolo hlavnej cesty, kde 
robili nakládku drevnej hmoty  - Medzi Hurkami 
 
2./  upozorniť prepravcov drevnej hmoty, aby nepreťažovali nákladné autá drevom a neničili 
nám naše miestne komunikácie a most pred pánom Jozefom Majirošom 
 
3./  upozorniť okresnú správu ciest  a údržbu o znehodnocovaní hlavnej cesty okolo Martina 
Karaffu č. d. 4 
 
4./ požiadať VÚC o písomné stanovisko k výstavbe hlavnej cesty  
 
 
 
                                                                                                    Bc. Jana Džačovská 
                                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
Zapísala :          Viera Kočiščáková                             ..................................... 
 
 
 
Overovatelia:     Ing. Pavol Karaffa                            ..................................... 
                         
 
                           Jozef Perháč                                       ......................................                              
  
 
 
 
 


