UZNESENIE č.07/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 25.novembra 2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A: Určuje :
1./ za zapisovateľa zápisnice:

Vieru Kočiščákovú

2/ za overovateľov zápisnice:

Michal Kočiščák
Peter Viktor

B: Berie na vedomie :
1./ návrh rozpočtu na rok 2012 : vyrovnaný rozpočet
Celkové príjmy :
350 431,00 €
Celkové výdavky : 350 431,00 €
2./ návrh programového rozpočtu na roky 2012 až 2014
3. / rozpočtové opatrenie č. 1/2011 zo dňa 21.10.2011 , ktoré bolo uskutočnené v súlade s §
14 odst. 2 písm. a) až c) 9 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a to o presune resp. navýšenie alebo zníženie rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky
4./ a) kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2011 členov do komisii – uznesenie nie je splnené
Termín splnenia je do 9.12.2011
b) uznesenie č. 6/2011 – splnené. Rozbor vody z obecnej studne.
5./ informáciu o usporiadaní akcie – rozsvietenie „ Jedličky z príležitosti sviatku Mikuláša “
dňa 4.12.2011 o 17,00 hodine. Rozdanie darčekov pre deti od 0 do 15 rokov na základe
poukážok.
6./ informáciu o usporiadaní silvestrovskej veselice dňa 31.12.2011 , varenie guľášu ,
ohňostroj ,vstup a zábava pre všetkých občanov zdarma
7./ informáciu o potrebe zvýšiť cenu za odber vody za jeden m3 na 0,35 EUR

C. Schvaľuje :

1/ program zasadnutia OcÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu na rok 2012
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2./ cenu – Daň za psa od 1.1.2011 na 4,00 EUR

D: Ukladá :
1./ výdaj Mikulášskej nádielky pripraviť pre deti našej obce na poukaz od 0 do 15 rokov
2./ poslancovi Jozefovi Perháčovi rozdať Mikulášske balíčky a zároveň zahrať Mikuláša.

Bc. Jana Džačovská
starostka obce
Zapísala : Viera Kočiščáková

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

Overovatelia:

Michal Kočiščák

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

Peter Viktor

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

