U Z N E S E N I E  č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši,
ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2014 


Obecné zastupiteľstvo v Kalši

  s c h v a ľ u j e     

	úpravu rozpočtu Obce Kalša rozpočtovým opatrením č. 2/2014 a 3/2014

Hlasovanie: prítomní: 5	za:  5		proti: 0		zdržal sa: 0

	Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalša č. 1/2014, o nakladaní s komunálnymi odpadmi, biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

Hlasovanie: prítomní:	5	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 0

3. prijatie úveru vo výške 41.040,18 EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: „Sadové úpravy verejnej zelene v obci Kalša“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou refundácie. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie: prítomní:	5	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 0

4. možnosť jednania starostky obce so Slovenským pozemkovým fondom o vysporiadaní, resp. prenájme pozemku parc. č. 64 v k. ú. Kalša
Hlasovanie: prítomní:	5	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 0


B.    b e r i e   n a     v e d o m i e

	informáciu o úprave rozpočtu obce Kalša rozpočtovým opatrením č. 1/2014
	informáciu o úprave rozpočtu príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu 

vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Kalša k žiadosti o úver
	správu hlavného kontrolóra obce Kalša o kontrole čerpania prostriedkov počas rozpočtového provizória 
	informáciu o projekte „Úprava priestoru pred domom smútku v obci Kalša“ 

informáciu o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP na vybavenie kuchyne
	informáciu o podaní projektu na opravu rigolov v obci
	informáciu o posunutí termínu realizácie projektu na zateplenie budovy obecného úradu
	informáciu o začatí realizácie projektu „Sadové úpravy verejnej zelene v obci Kalša“.



V Kalši dňa 31. 03. 2014  
							                  Ing. Gabriela Ivaňáková v.r.
								                 starostka obce

