
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaluži, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 

decembra 2018 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Kaluža 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

1. ÚVODNÉ ZÁLEŽITOSTI 

a) OTVORENIE      

Po štátnej hymne SR a hymne Európskej únie starosta obce  Ing. Ján Čuchran otvoril 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaluži po ukončení volieb do orgánov 

samosprávy v roku 2018, v súlade s § 12 odst. 1 zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, na ktorom privítal:       

 nového starostu obce 

 poslancov obecného zastupiteľstva 

 hlavnú kontrolórku obce 

 právneho zástupcu obce 

 prítomných obyvateľov 

B)  URČENIE ZAPISOVATEĽOV A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Za zapisovateľa zápisnice obecného zastupiteľstva bola určená Mgr. Vladimíra Ficová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Rudolf Bendžuch a Roman Michulek. 

 

C) VYSTÚPENIE ODCHÁDZAJÚCEHO STAROSTU 

Dosluhujúci starosta predniesol príhovor v nasledujúcom znení:  

V živote človeka sú etapy, ktoré majú svoj začiatok aj koniec. Nakoľko aj ja som už 

dosiahol dôchodkový vek, po dlhom zvažovaní a rozhodovaní som sa rozhodol ďalej 

nekandidovať na funkciu starostu obce a prenechať toto miesto mladším. 

V obci Kaluža som začínal v roku 1994 ako poslanec a zástupca starostu obce. Počas 

šiestich volebných období som kandidoval za politické hnutie Kresťanskodemokratické hnutie, 

kde pôsobím dodnes ako podpredseda okresného centra KDH, podpredseda krajskej rady 

KDH a člen celoslovenskej rady KDH, kde som stále dosiahol najväčší počet hlasov, za čo 

som vďačný oprávneným voličom a obyvateľom obce.  Aj tomuto hnutiu som vďačný, že 

pomohlo rozvoju obce a Zemplínskej šíravy. 

Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce som sa snažil obec od základu 

prestavať. V rámci infraštruktúry sa v obci urobili nové NN siete, telefónne siete, verejné 

osvetlenie, obecný rozhlas, urobil sa kamerový systém, zrekonštruovali sa vodovod a 

kanalizácia, upravila sa centrálna zóna a  miestne komunikácie v starej časti obce. 

K zveľadeniu majetku došlo zrekonštruovaním verejných budov obecného úradu, 

kultúrneho domu a materskej školy s využitím moderných technológií – fotovoltaiky a 

tepelných čerpadiel. 

Pre rozvoj obce ešte ostali rozpracované projekty ako Vodný svet v obci, Promenáda 

na zemplínskej šírave, vyhliadková veža na Medvedej hore a celková revitalizácia stredísk 

Kaluže a Kamenec. 

Obec Kaluža sa do dejín celého regiónu Zemplína zapíše vlastnením geotermálneho 

vrtu  s liečivými vlastnosťami na kožné a pohybové ochorenia. 

Pod mojim vedením bola obec naklonená rozvoju cestovného ruchu, a to budovaním 

nových zariadení, ako je Thermalpark, hotel Thermal, Glamour, Slnečnica, Hedera či mnoho 

súkromných rekreačných chát. 

Chcem sa poďakovať občanom obce, zamestnancom obce, materskej školy a 

cestovného ruchu, poslancom obecných zastupiteľstiev a zároveň sa chcem ospravedlniť, ak 



som niekoho nechtiac urazil. Konkrétne sa chcem poďakovať môjmu zástupcovi Milanovi 

Fencikovi, ktorý mi bol nápomocný pri mojich rozhodnutiach. 

Chcem sa poďakovať zástupcom štátnych orgánom a ministerstiev zo sekcie geológie, 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry a Environmentálneho fondu pri čerpaní štátnych 

dotácií a nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie. 

Moje poďakovanie patrí aj neziskovým a náboženským organizáciám za pomoc pri 

rozvoji našej oblasti. 

Nakoľko obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Zemplínskej oblastnej 

organizácie cestovného ruchu pod vedením Jána Ďurovčíka a Združenia turizmu Zemplín pod 

vedením Viliama Záhorčáka, moje poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj im. 

Som veľmi rád, že do histórie vojde aj rozvoj mesta Michalovce vďaka zamestnancom 

stavebného úradu, kde som pre stavby realizujúce sa v meste (zimný štadión, futbalový 

štadión, detské ihriská v meste, verejné osvetlenie) podpísal stavebné či kolaudačné 

rozhodnutie. 

Vďaka patrí aj zástupcom okresného úradu – prednostke a jednotlivým oddeleniam. 

Chcem sa poďakovať Pánu Bohu za to, že mi doprial pevné zdravie a že mi umožnil 

tieto práce realizovať a manželke a rodine za podporu a obrovskú trpezlivosť. 

Dúfam, že aj ako dôchodca sa so všetkými môžem stretnúť s čistým svedomím. 

Po príhovore vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie o predloženie správy 

o výsledkoch volieb.  

 

d) SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO ORGÁNOV OBCE KALUŽA  

Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných v obci Kaluža dňa 10. 

novembra 2018 predniesla predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Kaluži Jarmila 

Benžuchová. 

 

Dobrý deň,  

Vážený pán starosta, vážení prítomní.      

 

dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2018. 

V obci Kaluža bolo vo voľbách do orgánov samosprávy obci zapísaných 377 

oprávnených voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 266, čo 

predstavuje  70,55 % účasť. 

Po sčítaní všetkých hlasov boli zistené nasledujúce výsledky: 

Voľba starostu: 

1. Jana Macejková, Ing. - 89 hlasov 
2. Marek Misár, Ing. - 81 hlasov 

3. Júlia Bendžuchová - 47 hlasov 

4. Jozef Fic - 26 hlasov 

5. Michal Mihaľov, JUDr. - 17 hlasov 

6. Monika Hujdičová, Ing. - 5 hlasov 

Voľba poslancov: 

Zvolení: 
1. Iveta Kalaninová, Mgr. - 100 hlasov 

2. Marek Misár, Ing. - 88 hlasov 

3. Rudolf Bendžuch - 80 hlasov 

4. Jozef Jambor - 68 hlasov 

5. Roman Michulek - 64 hlasov 

 



Na nepostupových miestach sa umiestnili: 
1. Ladislav Macejko - 62 hlasov 

2. Jozef Fic - 55 hlasov 

3. Martin Sarvaj - 55 hlasov 

4. Peter Čvirk - 54 hlasov 

5. Mária Dudášová - 53 hlasov 

6. Vincent Hankóci - 48 hlasov 

7. Peter Durkai, Mgr. - 46 hlasov 

8. Eva Kuchtová - 44 hlasov 

9. Eva Kondášová - 43 hlasov 

10. Jana Cseépová - 40 hlasov 

11. Milan Fencik, Ing. - 37 hlasov 

12. Peter Gopmboš, Ing. - 31 hlasov 

13. Jana Hospodárová, Ing. - 31 hlasov 

14. Vladislav Luterán - 31 hlasov 

15. Lenka Hanuščáková - 27 hlasov 

16. Ľubomír Hospodár - 25 hlasov 

17. Mnika Hujdičová, Ing. - 25 hlasov 

18. Ján Hrešan - 24 hlasov   

19. Blanka Murínová, Ing. - 22 hlasov 

20. Zuzana Žeňuchová - 17 hlasov 

21. František Takač, Mgr. - 13 hlasov 

V závere poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizačnom 

zabezpečení   a samotnom priebehu  komunálnych volieb za ich prácu.  

Zablahoželala k zvoleniu novej starostke obce, ako aj novozvoleným poslancom a 

popriala im veľa úspechov v nasledujúcej štvorročnej práci. Verí, že predsavzatia a sľuby s 

ktorými pred občanov predstupovali sa    podarí zrealizovať  v prospech všetkých obyvateľov 

nášho mesta.   

Následne odovzdala zúčastneným osvedčenia o zvolení za starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva.   

 

e) ZLOŽENIE SĽUBU STAROSTU OBCE 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Bendžuchová po prednesení správy   o 

výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018  

požiadala dosluhujúceho starostu obce  Ing. Jána Čuchrana, aby prečítal znenie sľubu k 

zloženiu sľubu. Zároveň požiadala všetkých prítomných, aby počas aktu zloženia sľubu 

starostu obce povstali.       

Novozvolená starostka obce Ing. Jana Macejková po prečítaní sľubu v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať  záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ tento sľub podpísala 

a prevzala si insígnie obce. 

(podpísaný sľub tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

 

f) ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Starostka obce Jana Macejková prečítala sľub poslancov  



„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

a vyzvala ich v abecednom poradí k jeho podpísaniu.  

(podpísaný sľub tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

g) VYSTÚPENIE NOVOZVOLENÉHO STAROSTU 

  

Po podpísaní sľubu poslancov starostka obce prečítala slávnostný príhovor. 

 

Vážený pán odchádzajúci starosta, pani poslankyňa, páni poslanci,  – Vážení občania 

priatelia 

 

Dovoľte mi vysloviť poďakovanie, že ste prijali pozvanie a zúčastnili dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych 

volieb a za prejavenú dôveru mne ako novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom 

OcZ. 

Moje poďakovanie patrí aj členom miestnej volebnej komisie, ktorí vykonali svoju 

prácu čestne a zodpovedne. 

Vážené dámy a páni svoju funkciu prijímam s veľkou zodpovednosťou za ďalší vývoj v 

našej obci. Začíname nové volebné obdobie, nemožno však hovoriť o takom  začiatku, že 

spravíme za všetkým čiaru a začíname odznovu, pretože veľa vecí nutne nadväzuje na začaté 

projekty a nedokončené investície.  

Uvedomujem si, že úlohy, ktoré pred nami stoja závisia od finančných prostriedkov, 

ktorými obec disponuje ako aj od finančných prostriedkov získaných z dotácií a grantov.  Sú 

to úlohy, ktoré sme si vytýčili vo svojich volebných programoch a verím, že spoločnými silami 

sa nám podarí ich splniť. Naša práca nebude len o plnení volebného programu, ale aj o 

riešení každodenných problémov  a podnetov od občanov obce a majiteľov rekreačných chát, 

ktorí tvoria neodmysliteľnú súčasť našej obce. Osobitne sa zameriame na potreby seniorov, 

osamelých a zdravotne postihnutých občanov a samozrejme aj na mládež.   

Nakoľko je naša obec centrom cestovného ruchu a srdcom Zemplínskej šíravy, je aj  

neodmysliteľná úzka spolupráca s podnikateľmi pôsobiacimi v jej katastri ako aj spolupráca 

so susednými obcami s cieľom rozvoja cestovného ruchu a aktívnej prezentácie obce doma i v 

zahraničí. 

Zapájanie občanov a podnikateľov do diania v obci bolo mojím predvolebným 

programom, som presvedčená, že vedomosti a názory občanov na jednotlivé problémy budú 

pre nás pomocou pri hľadaní správneho riešenia nakoľko máme v obci ľudí múdrych, 

šikovných a ochotných pomáhať. 

Ešte raz Vás chcem uistiť, že dvere na obecný úrad a k moje osobe ako starostu máte a 

budete mať vždy otvorené. 

Touto cestou mi dovoľte srdečne poďakovať už bývalému starostovi Ing. Jánovi 

Čuchranovi za jeho doterajšiu obetavú prácu  a neoceniteľný prínos pre obec počas štyroch 

funkčných období. 

Čo povedať na záver? Len a len spoločným úsilím, trpezlivosťou, rešpektovaním jeden 

druhého aj napriek nejednotným názorom na vzniknuté problémy, hľadaním spoločného 

riešenia a prijatím kompromisov sa nám budú problémy lepšie a ľahšie riešiť predovšetkým k 

spokojnosti nás všetkých. 



Od teraz počas nasledujúcich štyroch rokov budeme musieť pracovať ako tým – tým, 

ktorý bol zvolený občanmi obce. 

Dostali sme do daru 1460 dní, ktoré sú ako prázdne džbány čakajúce na naplnenie. 

Naplňme ich tak, aby sme sa o štyri roky nemuseli hanbiť pri bilancovaní toho čím sú 

naplnené. 

 

 

Po príhovore sa prešlo k II. časti ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. 

 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJÚCEHO ZASTUPITEĽSTVA 
A URČENIE NAVRHOVATEĽA UZNESENÍ 

  

Starostka obce skonštatovala, že z 5 poslancov je 5 prítomných, čo je nadpolovičná 

väčšina a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Po prečítaní programu zastupiteľstva prv než dala hlasovať  o schválení 

navrhovaného    programu rokovania obecného zastupiteľstva, opýtala sa prítomných,  či má 

niekto pozmeňujúci návrh alebo pripomienky k tomuto programu rokovania ustanovujúceho 

zastupiteľstva.  

Ďalej do návrhovej komisie navrhla poslanca Ing. Mareka Misára, Jozefa Jambora 

a Mgr. Ivetu Kalaninovú. 

Rozprava:  

Mgr. Kalaninová navrhla, aby sa body č. 2, 3 a 4 presunuli na nasledujúce 

zastupiteľstvo z dôvodu, že poslanci sú noví a potrebujú si prejsť informácie.  

Následne starostka obce dala  hlasovať o programe ako celku bez vypustených bodov 

a určení poslanca Misára za predsedu návrhovej komisie. 

Predseda návrhovej komisie Ing. Marek Misár predniesol návrh uznesenia č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

A) U r č u j e 

za predsedu návrhovej komisie Ing. Mareka Misára 

B) S c h v a ľ u j e 

program ustanovujúceho zastupiteľstva upravený podľa návrhu poslancov nasledovne: 

2) Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

3) Určenie starostu obce Kaluža zastupovať obec v Zemplínskej oblastnej 

organizácii cestovného ruchu 

4) Zriadenie komisie na prevzatie agendy od starostu obce v súvislosti s výkonom 

jeho funkcie 

5) Diskusia 

6)  Záver 

hlasovanie: 

za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  

Starostka konštatovala, že program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený a predseda návrhovej komisie bo schválený. 

 

3. VÝSLEDKY VOLIEB 

Poslanec Misár predniesol návrh uznesenia č. 41/2018 

 

návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

A) b e r i e   n a   v e d o m i e 



1. výsledky voľby starostu obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B) k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Jana Macejková zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Rudolf Bendžuch,  

        Jozef Jambor,               

        Mgr. Iveta Kalaninová,  

        Roman Michulek,  

        Ing. Marek Misár,   

            zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie 

za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  

 

Starostka konštatovala, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako 

bol predložený. 

 

4. URČENIE STAROSTU OBCE KALUŽA ZASTUPOVAŤ OBEC 

V ZEMPLÍNSKEJ OBLASTNEJ ORGANIZÁCII CESTOVNÉHO RUCHU 

 

Starostka oznámila, že nakoľko sa už 11. decembra 2018 uskutoční valné zhromaždenie 

Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej je obec členom, je potrebné 

poveriť starostu obce na zastupovanie v tejto komisii. 

 

Rozprava:  

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predseda návrhovej komisie Ing. 

Marek Misár predniesol návrh uznesenia č. 42/2018 

 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

S c h v a ľ u j e 
a) Ing. Janu Macejkovú, starostu obce Kaluža zastupovať obec Kaluža v Zemplínskej 

oblastnej organizácii cestovného ruchu  

b) Ing. Janu Macejkovú, starostu obec Kaluža do orgánov Zemplínskej oblastnej organizácie 

cestovného ruchu   

Hlasovanie 

za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  

 

Starostka konštatovala, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako 

bol predložený. 

 

5. ZRIADENIE KOMISIE NA PREVZATIE AGENDY OD STAROSTU OBCE 

V SÚVISLOSTI S VÝKONOM JEHO FUNKCIE 

 

 

Na prevzatie agendy od doterajšieho starostu obce navrhla nová starostka dátum 13. 

december 2018 a zároveň navrhla aj členov preberacej komisie, ktorá má pozostávať 

z odchádzajúceho starostu, novozvolenej starostky, z hlavného kontrolóra obce, jedného člena 

poslancov a jedného obyvateľa obce.  

 

Rozprava:  



‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predseda návrhovej komisie Ing. 

Marek Misár predniesol návrh uznesenia č. 43/2018 

 

Návrh uznesenia 

Berie na vedomie  

 

zriadenie komisie na prevzatie agendy od starostu obce v súvislosti s výkonom jeho funkcie v tomto 

zložení: 

- odchádzajúci starosta – Ing. Ján Čuchran 

- novozvolený starosta – Ing. Jana Macejková 

- hlavný kontrolór obce – Ing. Marta Podolcová 

- za poslancov – Mgr. Iveta Kalaninová 

- z radov občanov obce – Ing. Bc. Agáta Kováčová 

 

Hlasovanie 

za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  

 

Starostka konštatovala, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako 

bol predložený. 

 

 

6. ZRIADENIE KOMISIE VEREJNÉHO ZÁUJMU 

 

Poslanec Misár predniesol návrh uznesenia č. 44/2018 

 Návrh uznesenia 

 

 K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľbe jej členov  

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži  

A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie - Mgr. Ivetu Kalaninovú  

 

b) členov komisie – Rudolf Bendžuch 

    Jozef Jambor 

  Roman Michulek 

  Ing. Marek Misár 

 

Hlasovanie 

za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  

 

Starostka konštatovala, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako 

bol predložený. 

 

 



5. DISKUSIA 

 

Ako prvý si zobral slovo poslanec Misár, ktorý poďakoval obyvateľom obce za účasť vo 

voľbách. Keďže kandidoval aj na funkciu starostu obce aj na poslanca obecného 

zastupiteľstva, rešpektuje vôľu väčšiny. Chce však poukázať na nepravdu, fámy a konšpiračné 

teórie, ktoré sa šírili obcou. chce veci riešiť transparentne a tímovo tak, aby nikto nešiel  proti 

sebe. 

Ing. Podolcová, hlavný kontrolór obce – upozornila prítomných, čo všetko musí byť 

schválené na najbližšom zastupiteľstve: od schválenia jednotlivých komisií, rozpočet obce, 

rokovací poriadok, určiť si pravidlá odmeňovania ako starostu, tak aj poslancov. 

Mgr. Kalaninová – ako členka predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sa chcela 

poďakovať bývalým poslancom  a novým popriať veľa pracovných úspechov, pričom sa teší 

na spoluprácu. 

Ing. Čuchran – oznámil prítomným, že sú ešte neukončené rozbehnuté projekty na 

Materskú školu, kultúrny dom, informačné smerové tabule a cesta na novej ulici. Podľa 

všetkého dôjde aj k chváleniu projektu ihriska pri Chemese, a takisto projektu Promenáda na 

Zemplínskej šírave, kde je členom komisie cestovného ruchu. 

Ing. Misár – teší ho, že sa veľa urobilo, avšak chcel vedieť, či sa projektové 

dokumentácie a nejaké vizualizácie nemohli zverejniť skôr, aby mohli mať ľudia nejaké 

pripomienky a návrhy k jednotlivým projektom. Mohol sa zverejniť aj finančný plán, koľko 

sa na čo plánuje minúť. 

Ing. Čuchran – vysvetlil, že konkrétne v prípade projektu Materskej školy išlo o časovú 

tieseň, nakoľko od podpisu zmluvy po ukončenie projektu bola iba veľmi krátka doba. 

A zároveň išlo o rekonštrukciu budovy – zateplenie. 

Ing. Podolcová – vysvetlila, že tieto veci sa stále dajú skontrolovať majetkovou komisiou. 

Mgr. Kalaninová – k projektu Promenáda na Zemplínskej šírave – aký bude nájom za 

pozemok,  keď sa na uvedenom pozemku urobí nejaká stavba. 

Ing. Čuchran – zatiaľ nemá presné informácie, viac bude vedieť po stretnutí s Košice-

region-turizmus dňa 14.12.2018, kde je členom hodnotiacej komisie vyhlásenej 

architektonickej súťaže „Promenáda na Šírave“ 

Ing. Macejková – poďakovala prítomným na účasť a pozvala prítomných na ďalšie 

zatupiteľstvo. 

 

 

 

Ing. Jana Macejková 
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