Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
V.H.Kalinka konanej dňa 21. novembra 2014 o 18 00 hodine
Obecné zastupiteľstvo na zasadaní zastupiteľstva prijalo tieto uznesenia:

Uznesenie č. 29/2014
K bodu č. 2. Kontrola plnenia uznesení od minulých schôdzí OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení úzneseni.
Hlasovanie:

Za

5

Proti -

Zdržal sa -

Uznesenie č.30/2014
K bodu č. 3. Prejednanie Ročného plánu ťažby dreva, pestovnej a
ostatnej činnosti v obecnej hore V.H.Kalinka na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ročný plán ťažby dreva, pestovnej a ostatnej
činnosti v obecnej hore V.H.Kalinka na rok 2015
Hlasovanie: Za

5

Proti -

Zdržal sa -

Uznesenie č.31/2014
K bodu č.4. Prejednanie návrhu všeobecne záväzných nariadení obce
V.H.Kalinka
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ VZN č.1/2014 O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
b/ VZN č.2/2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a
drobné stavebné odpady.
c/ Dodatok č. 1 k VZN č.03/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Vígľašská Huta Kalinka
Hlasovanie: Za

5 Proti - Zdržal sa -

Uznesenie č. 32/2014
K bodu č.5. Prejednanie správy hlavného kontrolóra obce – štvrťročná kontrola
pokladničných operácií obce V.H.Kalinka za III. štvrťrok 2014
Obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra berie na vedomie.
Hlasovanie: Za

5

Proti -

Zdržal sa -

Uznesenie č.33/2014
K bodu č.6. Rôzne: A/ Preplatenie zbytku riadnej dovolenky za rok 2014
doterajšiemu starostovi obce V.H.Kalinka
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doterajšiemu starostovi obce preplatenie zbytku
t.j. 5 dní riadnej dovolenky za rok 2014 z obecného rozpočtu, ktorú nestihne vyčerpať z
dôvodu pracovnej vyťaženosti, odovzdávania funkcie novozvolenému starostovi obce a
jeho zaškoľovania.
Hlasovanie: Za

5

Proti

-

Zdržal sa -

B/ Vybudovanie ventilovej šachty na skupinovom vodovode
Kalinka 2 a riešenie odvodnenia vody z dvora p.
Maliniakovej popred dom p. Farbiaka
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie šachty, uzatváracieho ventilu a
vodomeru na skupinovom vodovode Kalinka na hlavnom potrubí v cintoríne Kalinka k
čomu vyčleniť prostriedky vo výške do 500 Eur z rozpočtu obce, zároveň schvaľuje
vybudovanie odtokovej rúry od šachtičky pred bránou p. Maliniakovej uloženej vo
výkope v obecnej ceste popred dom p. Farbiaka Ondreja do potoka k čomu pripraviť
projekt, ohlásenie stavby na stavebný úrad, rozpočet nákladov a pod. Na základe toho
vyčleniť finančné prostriedky z rezervného fondu obce.
Hlasovanie: Za

5

Proti -

Zdržal sa

Správnosť znenia uznesení overili:
Ing. Tuček Jozef
––––––––––––––––––––––––
p. Michna Pavel
–––––––––––––––––––––––––

Starosta obce
Ing.Pavel Michalec

Originál i s podpismi je uložený na obecnom úrade.

