UZNESENIE č.06/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 16.novembra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Červenej Vode :

A-

URČUJE :

A.1 - za zapisovateľa zápisnice:

A.2 - za overovateľov zápisnice boli určení :

Viera Kočiščáková

Kruľáková Anna
Viktor Peter

B - SCHVAĽUJE:
B.1. - Program schôdze : s doplnením do bodu 10. Rôzne:
písmn. f) – návrh o zmenu ceny vody
Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Červená Voda
5. Informácia o výročnej správe Obce Červená Voda za rok 2011
6. Informácia o uzávierke za III. štvrťrok 2012
7. Informácia o sadzobníku správnych poplatkoch platných od 1.10.2012 v zmysle
zákona 286/2012 z 11. septembra 2012
8. Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
9. Návrh rozpočtu na rok 2013
10. Rôzne
a) žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na preplácanie cestovného žiakom z obce

Jakovany
b) žiadosť o zvolenie člena do Rady školy na nové funkčné obdobie
c) žiadosť o verejné osvetlenie – Rastislav Smrek
d) informácia o rozhodnutí Regulačného úradu o zvýšení ceny vody
e) príprava na Mikuláša
11. Diskusia
12 . Schválenie uznesenia
13. Záver

B.2 - žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na preplácanie cestovného pre žiačku z Jakovan vo výške
cestovného z Červenej Vody do Jakovan a to na základe predloženej dochádzky triednou učiteľkou 2 x
ročne.

B.3. - žiadosť Zuzany Kruľakovej – ide o vysporiadanie vlastníckych vzťahov na odkúpenie pozemku
na základe vypracovania geometrického plánu geodetom Dulinom

C - BERIE NA VEDOMIE:

C.1. - informáciu o výročnej správe Obce Červená Voda za rok 2011
C.2. - informáciu o uzávierke za III. štvrťrok roku 2012
C.3. - informáciu o sadzobníku správnych poplatkov platných od 1.10.2012 v zmysle
zákona 286/2012 z 11. Septembra 2012
C.4. - informáciu o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
C.5. - informáciu o vypracovanom VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO
C.6. - informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2013
C.7. - informáciu o príprave Mikuláša – forma rozsvietenia Jedličky pred OcÚ a potom sa
rozdajú balíčky v sále KD
C.8. - berie na vedomosť žiadosť p. Jána Mojzeša o odkúpení lestného obecného pozemku

o výmere 2000m2

D - VOLÍ:
D.1. - Obecné zastupiteľstvo zvolilo za člena do Rady školy poslanca Jozefa Perháča
na nové funkčné obdobie

E - NESCHVAĽUJE:
E.1. - žiadosť o verejné osvetlenie – Rastislava Smreka z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov

F - UKLADÁ :
F.1. - starostke obce predložiť vypočítané náklady na vodovod , koľko sa vybralo a koľko sú
náklady za rok 2011, starostka to poslancom prepošle mailom
F.2. - starostke požiadať p. Sasaráka o výrub stromu pri vodojeme , konateľa Mestských
lesov Sabinov
F.3. - starostke obce pozvať na najbližšie zastupiteľstvo Mariana Džačovského č. 23

G - ODPORÚČA :
G.1. - najbližšie stretnutie OcZ na 30.11.2012 o 18.00 hodine

Bc. Jana Džačovská
starostka obce

