UZNESENIE č.02/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Červenej Vode , konaného dňa 26.marca 2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A: Určuje :
1./ za zapisovateľa zápisnice:
Viera Kočiščáková
2/ . za overovateľov zápisnice:
Peter Viktor
Stanislav Džačovský

3./ plat starostu obce vo výške:
1,65 násobok z priemerného platu pracovníka národného hospodárstva v zmysle zákona
č. 253//94
Hlasovanie: za- všetci prítomní poslanci
4./ za zástupcu starostu:
poslanca Ing. Pavla Karaffu

B: Berie na vedomie :
1./ Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 12.marca 2011
2./ Oboznámenie sa so záverečným účtom za rok 2010
3./ Zmluvu o nájme obecných lesov
4./ Žiadosť Milana Majiroša, bytom J. Jesenského 61 Sabinov, ohľadom kúpy obecného
lesného pozemku

C. Konštatuje, že :

1./ za starostku obce bola zvolená Bc. Jana Džačovská- kandidát za politickú stranu
SMER - sociálna demokracia
2./ starosta obce zložil zákonom stanovený sľub

D: Odporúča :
1./ pozvať na najbližšie obecné zastupiteľstvo Ing. Petra Sasaráka, konateľa Mestských lesov
Sabinov, spol. s r.o.
2./ pozvať p. Trojanoviča Petra a Mojzeša Róberta ohľadom vyčistenia a úpravy priekopy
v hone,, Breže“

E: Schvaľuje :
1./ Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce na starostu obce
4. Odovzdanie osvedčenia novozvolenému starostovi obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Určenie platu starostu v rozsahu úväzku určenom OZ na celé funkčné obdobie
8. Určenie zástupcu starostu
9. Oboznámenie sa so záverečným účtom obce za rok 2010
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh a schválenie uznesenia
13. Záver

2./ Zmluvu o zriadení spoločného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej
správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, stavebný poriadok a dopravu
3./ Kompenzáciu na podanú žiadosť Antonom Falatom, bytom Červená Voda č. 75.
Menovanému sa nebude spoplatňovať 200m3 odberu obecnej vody bez ďalšieho nároku na
inú náhradu. S platnosťou od 1.5.2011.

4./ Žiadosť Jozefa Kočiščáka, bytom Červená Voda č.5 o úpravu obecnej priekopy- lesného
pozemku, ktorú vykoná na vlastné náklady

Diskusia:
1./

Ing. Pavol Karaffa – uložiť p. Petrovi Trojanovičovi úpravu priekopy v hone ,, Breže“

2./

p. Michal Kočiščák - označiť hlavnú cestu

3./ na návrh starostky obce – nebude predsedom sociálnej komisie Ing. Pavol Karaffa ,
ale poslanec Stanislav Džačovský , pretože p. Karaffa sa stal zástupcom starostky

Bc. Jana Džačovská
starostka obce

Zapísala :

Overovatelia:

Viera Kočiščáková

Peter Viktor

Stanislav Džačovský
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