
UZNESENIE 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaľamenová 

 zo dňa 12. 12.2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. 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. 
3. Určenie zástupcu starostky 
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov 
a predsedov komisií. 
5. Určenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015. 
 

Uznesenie č. 16/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej  
A. berie na vedomie 
    1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
    2. vystúpenie novozvolenej starostky 
B. konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Martina Čičmancová zložila zákonom predpísaný sľub      
starostu obce 
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, 
Ing. Dušan Košarišťan, Peter Kubík, Ján Zelienka zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 17/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej 
p o v e r u j e 

1. poslanca Jána Zelienku 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. 

 
Uznesenie č. 18/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej 
berie na vedomie 

Informáciu starostky obce o určení Jána Zelienku, poslanca obecného zastupiteľstva za 
zástupcu starostky obce. 

 
 



Uznesenie č. 19/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej 
A. zriaďuje komisiu ochrany verejného poriadku 
B. určuje náplň práce komisie, a to kontrola dodržiavania VZN, prejednávanie sťažností, 
kontrola poriadku v obci 
C. volí 

a/ predsedu komisie: Ján Zelienka 
b/ člen komisie: Ing. Dušan Košarišťan 

D. zriaďuje kultúrnu komisiu 
E. určuje náplň práce komisie, a to organizovanie kultúrnych podujatí v obci, gratulácie 
jubilantom obce 
F. volí 

a/ predsedu komisie: Alena Čičmancová 
b/ člen komisie: Lucia Čičmancová 

G. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu 
H. určuje náplň práce komisie, a to prijímanie  a kontrola majetkového  priznania starostky 
I.volí 

a/ predsedu komisie: Peter Kubík 
b/ člen komisie: Ing. Dušan Košarišťan 

 
Uznesenie č. 20/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej 
A. určuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015 a to: 

9.januára 2015, 20.marca 2015, 12. júna 2015, 18. septembra 2015, 16. októbra 2015, 
30. októbra 2015, 11. decembra 2015 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                            Martina Čičmancová 
                                                                              starostka obce 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            

 


