U Z N E S E N I A  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši,
ktoré sa konalo dňa 03. 12. 2014


Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadaní prerokovalo:
	Informáciu o výsledkoch voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva.

Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
	Oboznámenie poslancov s poverením výkonu funkcie zástupcu starostu obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2015.

Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Kalši

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
	vystúpenie novozvoleného starostu

B.   k o n š t a t u j e, ž e
novozvolená starostka obce Ing. Gabriela Ivaňáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
zvolení poslanci: 
Denisa Čigášová			
Ing. František Ičo			
Ing. Róbert Molnár		
Ing. František Roško		
Juraj Toth				
Ing. Miroslav Urban		
Mgr. Anna Verbová,
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Kalši

p o v e r u j e 

poslanca Ing. Františka Roška, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov komisií.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Kalši 

A.   z r i a ď u j e
Komisie, a to: 
	Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
	Finančná komisia

Komisia stavebná a na ochranu verejného poriadku
Komisia sociálna a školská
Komisia kultúrna a športová
	Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Kalša


B.  v o l í
predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to Mgr. Annu Verbovú
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1	

predsedu finančnej komisie, a to Ing. Františka Roška
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1

predsedu komisie stavebnej a na ochranu verejného poriadku, a to Ing. Františka Iča
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1

4.   predsedu sociálnej a školskej komisie, a to Ing. Miroslava Urbana
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1

5.   predsedu kultúrnej a športovej komisie, a to Juraja Totha
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1

6.  predsedu komisie pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Kalša, a to Ing. Róberta Molnára
            Hlasovanie: prítomní: 7	za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0	nehlasoval: 1
	
4. Oboznámenie poslancov s poverením výkonu funkcie zástupcu starostu obce. 

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Kalši

b e r i e    n a   v e d o m i e

1. Poverenie výkonom funkcie zástupcu starostu obce Ing. Miroslava Urbana





5. Návrh plánu kontrolnej činnosti.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Kalši

s c h v a ľ u j e

1. plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2015
    Hlasovanie: prítomní: 7		za:7 		proti: 0		zdržal sa: 0








V Kalši dňa 09. 12. 2014                                                  

					   			Ing. Gabriela Ivaňáková v.r.
								       starostka obce




























