
Zastupujúci starosta obce Kaluža, okres Michalovce                         
                                                                V Kaluži, dňa 20. októbra 2020  

 

P O Z V Á N K A 
 

Podľa § 3 odstavca 1 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kaluži a v súlade s  § 12 

odstavca 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

z v o l á v a m  

 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaluži  (OcZ), ktoré sa uskutoční 

 

23. októbra 2020 (piatok) o 16:30 hodine v Kultúrnom dome Kaluža 

V súlade s opatrením úradu verejného zdravotníctva SR OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 

 

Program: 

 

1. Úvodné náležitosti 

a. Otvorenie zasadnutia 

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c. Oznámenie výsledkov voľby starostu 

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e. Zloženie sľubu poslanca, ktorý zaujme miesto v obecnom zastupiteľstve 

f. Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

4. Menovanie zástupcu starostu 

5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

6. Určenie platu starostu obce 

7. Určenie starostu obce Kaluža zastupovať obec v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného 

ruchu. 

8. Informácia o plnení uznesení 

9. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

11. Stanovisko HK k návratnej finančnej výpomoci 

12. Schválenie návratnej finančnej výpomoci 

13. Schválenie úpravy VZN o miestnej dani za ubytovanie 

14. Schválenie úpravy VZN o hospodárení a nakladaní z majetkom obce 

15. Schválenie VZN o verejnom poriadku 

16. Výzva na nabíjacie stanice pre elektromobily 

17. Zhodnotenie LTS 2020 

18. Dar obci – posilňovacie zariadenia 

19. Zmluva o dielo v rámci VO na realizáciu projektu „Kaluža – letný bazén: rekonštrukcia a 

modernizácia verejného osvetlenia a elektrických rozvodov v rekreačnom stredisku Kaluža.“ 

20. Predaj, prenájom pozemkov, vecné bremená 

21. Diskusia 

22. Záver 

 

Ing. Marek Misár, v.r. 

zastupujúci starosta obce 


