U Z N E S E N I E  č. 4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši,
dňa 20. 06. 2014 



Obecné zastupiteľstvo v Kalši

  s c h v a ľ u j e        
plat starostky obce Kalša v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. v platnom znení s účinnosťou  od 1. 6. 2014  zvýšený podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona o 11 %.
         Hlasovanie: prítomní:	6	za: 5		proti: 0			zdržal sa: 1

	Záverečný účet Obce Kalša za rok 2013 bez výhrad.

         Hlasovanie: prítomní:	6	za: 6		proti: 0			zdržal sa: 0

	plán kontrolnej činnosti na obdobie júl až december 2014.

         Hlasovanie: prítomní:	6	za: 6		proti: 0			zdržal sa: 0

	v súlade s §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Kalši na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 – 7.
Hlasovanie: prítomní:	6	za: 4		proti: 0			zdržal sa: 2


v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu Obce Kalša v vo volebnom období rokov 2014 – 2018 na plný  úväzok.
Hlasovanie: prítomní:	6	za:5 		proti: 0			zdržal sa: 1

	použitie prebytku z r. 2013 na splácanie úverov z predchádzajúcich období a prevedenie prebytku rozpočtu do fondu rezerv.

            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 6		proti: 0			zdržal sa: 0

r u š í
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kalši č. 2/2013, bod A 4. zo dňa 07. 05. 2013 .
            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 6		proti: 0			zdržal sa: 0


b e r i e   n a     v e d o m i e

správu finančnej komisie o kontrole účtovných dokladov Obce Kalša a Základnej školy s materskou školou Kalša za obdobie  január až máj 2014,
správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
	stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kalša k záverečnému účtu Obce Kalša za rok 2013,  
správu hlavného kontrolóra o kontrole vykonanej na Obecnom úrade v Kalši,
úpravu rozpočtu Obce Kalša v roku 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014 zo dňa 05.05.2014 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2012 zo dňa 14.12.2012.




V Kalši dňa 27. 06. 2014  					        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r.
								                 starostka obce

