U Z N E S E N I E  č. 6/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši,
dňa 26. 09. 2014 



Obecné zastupiteľstvo v Kalši

  n e s c h v a ľ u j e        
vypracovanie územného plánu Obce Kalša
Hlasovanie: prítomní: 7		za: 0		proti: 1			zdržal sa: 6

s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 11/2014
       Hlasovanie: prítomní: 7		za: 7		proti: 0			zdržal sa: 0


k    v o ľ b e    h l a v n é h o    k o n t r o l ó r a    O b c e     K a l š a

berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia  hlavného kontrolóra Obce Kalša p. Jána Mantiča dňa 14. 2.2015
vyhlasuje  termín  voľby  hlavného  kontrolóra  Obce  Kalša  na  deň  06. 02. 2015
určuje podmienky  na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra:

	Kvalifikačný predpoklad,  minimálne úplné stredné vzdelanie a doručenie  nasledovných dokladov:

a/   písomná prihláška
b/  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
c/   profesijný  životopis
d/  doklad o vzdelaní 
e/  súhlas so spracovaním osobných dokladov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č.     428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
f/  písomná predstava  o výkone činnosti

určuje termín odovzdania písomnej prihlášky s ďalšími dokladmi do 30. 01. 2015 do 12.00 hod.,  osobne v podateľni Obecného úradu Kalša  v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra- neotvárať“
ukladá obecnému úradu
 a/  zverejniť termín predkladania žiadostí a dokladov na voľbu  hlavného kontrolóra Obce Kalša v zmysle § 18 a/  zákona č. 369/1990  Z. z.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov do 23. 12. 2014 na úradnej tabuli  Obce Kalša
 b/  informovať potenciálnych uchádzačov o termíne konania voľby miestneho kontrolóra a požiadavke na vystúpenie pre každého uchádzača pred zastupiteľstvom v trvaní max. 5 minút
určuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Kalša nasledovne: 
	voľbu kontrolóra bude viesť starosta Obce  Kalša
	obálky so žiadosťami jednotlivých uchádzačov o funkciu kontrolóra sa budú otvárať 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva komisiou, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo na zasadnutí, ktoré bude predchádzať voľbe kontrolóra 

náležitosti každej žiadosti posúdi komisia
	každý uchádzač, ktorý splní podmienky na zaradenie do volieb, odprezentuje pred voľbou svoju koncepciu kontrolnej činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí obecného  zastupiteľstva v rozsahu cca 5 minút
voľba sa uskutoční verejným hlasovaním. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 0,2.


b e r i e   n a     v e d o m i e

Štatút krízového štábu 



V Kalši dňa 01. 10. 2014  					       


   Ing. Gabriela Ivaňáková v.r.
								                 starostka obce


