Obec Kaluža
Obecný urad, 072 36 Kaluža
ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža
konaného dňa 10. marca 2019
Prítomní:

Ing. Jana Macejková, starosta obce
Poslanci: Rudolf Bendžuch, Mgr. Iveta Kalaninová, Roman Michulek, Ing.
Marek Misár

PROGRAM:
1. Úvodné záležitosti

2.
3.
4.
5.

a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie Municipálneho úveru
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver

K bodu 1
a)
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Jana Macejková, starosta obce, srdečne
privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s
pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starostka obce Ing. Jana Macejková určila
a) zapisovateľa zápisnice:
Mgr. Iveta Kalaninová
b) návrhová komisia:
Rudolf Bendžuch, Roman Michulek
c) overovateľov zápisnice:
Mgr. Iveta Kalaninová, Ing. Marek Misár
K bodu 2
Schválenie Municipálneho úveru
Starostka podrobne opísala situáciu, v ktorej je potrebné prijať Municipálny úver z Prima
banky za účelom kofinancovania 5% z celkových nákladov na Rekonštrukciu kultúrneho
domu.
Rozprava
‐ poslanci sa rozhodli prijať takéto riešenie a starostka dala prečítať návrh uznesenia
predpísaný bankou a následne dala hlasovať.
Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení

schvaľuje
a) prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len úver) vo výške 1/12
z podielových daní poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy.
b)
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového
vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej
zmluve na výzvu banky vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.
Hlasovanie
za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako
bol predložený.
k bodu 4:
Rôzne

A. starostka obce predložila prítomným uznesenie Okresného súdu Michalovce
a informovala o tom, že súd rozhodol zrušiť platobný rozkaz vydaný Okresným súdom
Michalovce vo veci platenia dlhu firme ZEPO.
B. starostka obce informovala o tom, že sa musí rozhodnúť, ktoré pozemky ešte chce obec
prenajímať od Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a zakomponovať ich do
návrhu nájomnej zmluvy.
C. problém s odpadom na odbernom mieste hotel Poštár
predložené návrhy:
p. Michulek – navrhol, aby jeden deň, resp. v sobotu bol zvoz BIO odpadu od
jednotlivých domácností na zberné miesto
p. Bendžuch – navrhol, aby sa určilo jedno zberné miesto, kde obyvatelia majú zvážať
BIO odpad a krovie a následne zavolať stroj na mulčovanie
p. Misár, p. Kalaninová – súhlasia s p. Michulelkom, aby sa určilo jedno miesto na zvoz
BIO odpadu a následne sa celé množstvo zvezie na zberný dvor
k bodu 5:
Záver
Starostka poďakovala prítomným a zasadnutie ukončila.
Ing. Jana Macejková
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Iveta Kalaninová
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Ing. Marek Misár
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