Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
V.H.Kalinka konanej dňa 23.mája 2014 o 18 00 hodine

Obecné zastupiteľstvo na zasadaní zastupiteľstva prijalo tieto uznesenia:

Uznesenie č. 13/2014
K bodu č. 2. Kontrola plnenia uznesení od minulej schôdze O.Z.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z minulej
schôdze obecného zastupiteľstva uvedenú v zápisnici schôdze obecného
zastupiteľstva z dnešného dňa.
Hlasovanie:

Za

5

Proti -

Zdržal sa -

Uznesenie č.14/2014
K bodu č. 3. Prejednanie správy hlavného kontrolóra obce – štvrťročná kontrola
pokladničných operácií a hospodárenia s výdavkami za I. štvrťrok 2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu zo štvrťročnej kontroly
pokladničných operácií a kontrolu hospodárenia s výdavkami obce za I. štvrťrok 2014.
Hlasovanie: Za

5 Proti -

Zdržal sa -

Uznesenie č. 15/2014
K bodu č.4. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce V.H.Kalinka na druhý polrok 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na
II.polrok 2014.
Hlasovanie: Za 5

Proti

- Zdržal sa -

Uznesenie č.16/2014
K bodu č. 5. Zaradenie územia obce do pôsobnosti MAS občianskeho združenia
„Podpoľanie“ v programovacom období 2014 – 2020 a podieľanie sa na príprave
integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020.
Obecné zastupiteľstvo V.H.kalinka schvaľuje zaradenie územia obce V.H.Kalinka
do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianskeho združenia „ Podpoľanie“ v
programovacom období 2014 – 2020 a podieľanie sa na príprave Integrovanej
stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020
Hlasovanie : Za 5

Proti - Zdržal sa -

Uznesenie č.17/2014
K bodu č. 6. Prejednanie a schválenie cenníka dreva na predaj z Obecnej hory na
II. a III. štvrťrok 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník dreva na predaj z Obecnej hory na II. a III.
štvrťrok 2014. III. štvrťrok sa prípadne upresní na ďalšom zasadnutí OZ podľa vývoja
cien na trhu z drevom.
Hlasovanie: Za 5 Proti - Zdržal sa -

Uznesenie č. 18/2014
K bodu 7. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen za obec V.H.Kalinka
Obecné zastupiteľstvo V.H. Kalinka zvolilo za prísediaceho Okresného súdu Zvolen
p. Máriu Maliniakovú,nar.20.09.1944 bytom Vígľašská Huta Kalinka č.44
Hlasovanie: Za

5

Proti

-

Zdržal sa -

Uznesenie č. 19/2014
K bodu č. 8. Prejednanie finančného príspevku pre ZŠ Slatinské Lazy na základe
požiadavku školy.
Obecné zastupiteľstvo V.H.Kalinka schvaľuje jednorazový sponzorský príspevok
na exkurziu žiakov ZŠ Slatinské Lazy do Bratislavy vo výške 120 Eur.
Hlasovnie: Za 5

Proti - Zdržal sa -

Uznesenie č. 20/2014
K bodu č. 9. Návrh na upresnenie výberu miestnych daní a poplatkov pri nízkych
hodnotách do 2 Eur pri súhrne miestnych daní a poplatkov za zdaňovacie
obdobie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prípade ak súhrn daní a poplatkov daňovníka v
danom zdaňovacom období nedosiahne 2 Eurá daň a poplatky z dôvodu
neefektívnosti nevyrunbovať.
Hlasovanie: Za 5 Proti

-

Zdržal sa -

Správnosť znenia uznesení overili:
p. Michna Pavel
––––––––––––––––––––––––
p. Pohanka Miroslav
–––––––––––––––––––––––––

Starosta obce
Ing.Pavel Michalec

Originál i s podpismi je uložený na obecnom úrade.

