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Uznesenie  č. 1/2014 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa  7.2.2014 

o 18.00 hod. v zasadačke  Obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši 

 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1,  Účtovné výkazy za rok 2013, finančný výkaz o plnení rozpočtu, záverečný účet obce 

2,  Akcie obce v roku 2014 

 

Rôzne: 

Maily od pani Zlatice Žatkovej prichádzajúcej na webovú stránku obce. 

 

Podaný projekt „Záchrana prameňov na Poľakovke“, ktorý podala starostka obce v rámci 

zverejnenej výzvy nadácie Nestlé. 

 

 

B. s c h v a ľ u j e: 

1,  Záverečný účet obce za rok 2013 hlasmi všetkých prítomných poslancov s výrokom „bez    

     výhrad“.  

2,  Akcie obce a ich termíny v roku 2014. 

3, Podpísanie zmluvy so spoločnosťou GEOSENSE. 

4, Predĺženie platnosti strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Nový Salaš do 31.12.2014. 

5, Podpísanie dodatku č.1 s pánom Rolandom Terezkievičom.  

6, Podporné uznesenie, v rámci ktorého sa odmieta politika a potieranie rodiny, ideológia 

rodovej rovnosti v jej zvrátenej forme tzv. „gender ideológie“, nahrádzanie pojmov – matka 

a otec – číselným označením, nepochopiteľnými úvahami o voľbe pohlavia, povyšovaním 

homosexuálnych vzťahov na úroveň rodiny, či osvojovanie detí homosexuálnymi partnermi. 

7, Podpis zmluvy s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.  

8, Cenník za kopírovanie a poštovné v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

 

C. u k l a d á: 

1,  Starostovi obce podpísať zmluvu so spoločnosťou GEOSENSE a zverejniť túto zmluvu.  

2,  Starostovi obce podpísať dodatok č. 1 s pánom Rolandom Terezkievičom a zverejniť túto 

zmluvu. 

3, Starostke obce požiadať pani Žatkovú o stanovenie termínu spoločného stretnutia. 

V prípade, že termín nebude zo strany pani Žatkovej stanovený, členovia OZ ukladajú 

starostke obce pozvať pani Žatkovú na nasledujúci termín riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

    V Novom Salaši dňa:  7.2.2014         

 

Ing. Andrea Michalková v.r. 

             starostka obce                               


