
UZNESENIE č.04/2011  
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 v Červenej  Vode , konaného  dňa  25.júna 2011 
 
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 
 
A: Ur čuje : 
 
 
1./   za zapisovateľa zápisnice:                 Ing. Alžbetu Semanovú 
                                                                          
 
2/  . za overovateľov zápisnice:                Michal Kočiščák 
                                                                  Peter Viktor 
                                                                         
 
B: Berie na vedomie : 
 
 
1./   informáciu o obnoviteľných zdrojoch energie , podanú spolumajiteľom firmy FULL EKO  
       pánom Vlastimilom Konevalom 
 
2./  zásady odmeňovania poslancov obecného úradu v Červenej Vode 
 
3./  správu o potravinovej pomoci pre našich spoluobčanov z Európskeho 
       poľnohospodárskeho a záručného fondu 
 
4./  požiadavku o úpravu miestnej komunikácie okolo pána Ladislav Madarasa 
 
 
 
C. Schvaľuje : 
 
 
1/ program zasadnutia OcÚ 
  
  1.     Otvorenie zasadnutia 
  2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu 
  3.     zákon č. 253/1994 Z.z.  právnom postavení a platových pomeroch starostoiv obcí – 
           Určenie a schválenie nového platu starostke obce         
 
 
 
 
 
 



                                
  4.    Rôzne : 
         a/ oboznámenie poslancov s potravinovej pomoci pre našich spoluobčanov  
         b/ informácia o obnoviteľných zdrojoch energie 
         c/ informácia o športových objednávkach , stanovenie novej ceny a nového rozpisu  
             objednávok na športovom ihrisku 
         d/ schválenie  zásad odmeňovania poslancov obecného úradu v Červenej Vode 
  5.    Diskusia 
  6.    Návrh na uznesenie 
  7.    Záver 
 
          Hlasovali : 4 poslanci za 
 
 
 
2./  schvaľuje nový plat starostke obce navýšený o 10 % v celkovej výške 1.261,00 EUR 
 
          Hlasovali : 4 poslanci za 
 
 
 
3./  schvaľuje nový rozpis objednávok na športovom ihrisku od 26.6.2011 takto : 
 
     pondelok až piatok od 16.00 do  21.00 hod 
     sobota nonstop objednávky 
     nedeľa od rána do 15.00 hod objednávky potom naše deti a mládež 
 
       Hlasovali : 4 poslanci za 
                        
                         
E. UKLADÁ  : 
1./  starostke obce pozvať na zastupiteľstvo  dňa 8.7.2011 konateľa spoločnosti Mestské lesy 
Sabinov s.r.o.  Ing. Petra Sasaráka  
 
2./  upozorniť okresnú správu a údržbu ciest  Prešov o znehodnotení priekopy okolo hlavnej 
cesty z dôvodu úpravy hlavnej cesty novým kobercom 
 
 
                                                                                                    Bc. Jana Džačovská 
                                                                                                          starostka obce 
 
Zapísala :   Ing. Alžbeta Semanová                              ..................................... 
  
Overovatelia:     Michal Kočiščák                                  ..................................... 
                         
                           Peter Viktor                                          ......................................                              
  
 
 
 


