
Obec Kaluž a 
Obecný  u rad, 072 36 Kaluž a 

 
Z Á P I S N I C A 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža 

konaného dňa 11. januára 2019 

 

Prítomní: Ing. Jana Macejková, starosta obce 

Poslanci: Rudolf  Bendžuch, Jozef Jambor, Mgr. Iveta Kalaninová, Roman 

Michulek, Ing. Marek Misár 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ 

   hostia – Ladislav Macejko, Ján Bednár  

 

 

PROGRAM: 

 

1. Úvodné záležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Poverenie na zastupovanie obce 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

5. Určenie platu starostu obce 

6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

K bodu 1 

a) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,  

Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvorila Ing. Jana Macejková, starosta obce. Privítala 

všetkých prítomných. 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Program rokovania predkladá starosta obce Ing. Jana Macejková. 

 
Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Starosta Obce Ing. Jana 

Macejková predniesla návrh uznesenia č. 1/2019 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

S c h v a ľ u j e 

Predložený program rokovania 

 

Hlasovanie: 

za: 5 poslancov (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár) 

proti: 0 poslancov 

zdržal sa: 0 poslancov 

 

b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Návrh predniesla starostka obce Ing. Jana Macejková 

Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení. 

Zapisovateľka:   Mgr. Vladimíra Ficová 

Overovatelia zápisnice:  Roman Michulek 

    Ing. Marek Misár 

Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Starosta Obce Ing. Jana 

Macejková predniesla návrh uznesenia č. 2/2019 

 

Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení.  

 

Zapisovateľka:    Mgr. Vladimíra Ficová 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Marek Misár 

     Roman Michulek 

Predseda návrhovej komisie:  Jozef Jambor 

 

 

 

Hlasovanie: 

za: 5 poslancov: Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár 

proti: 0 poslancov 

zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 2  

Poverenie na zastupovanie obce 

v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia svojho sľubu 

zastupovaním dtarostu niektorého poslanca. Starostka obce Ing. Jana Macejková predložila  

informáciu o poverení zastupovaním starostu obce Mgr. Ivetu Kalaninovú.  

Poprosila pani poslankyňu Mgr. Ivetu Kalaninovú, aby si prevzala poverenie. 

 

Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predseda návrhovej Jozef 

Jambor predniesol návrh uznesenia č. 3/2019 

 

 



 

k bodu 3.  

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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

komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 4/2019 
 

 

Návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

P o v e r u j e 

 

Poslanca Ing. Mareka Misára  zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie 

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

 

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

bol predložený. 
 

 

k bodu 4a).  

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov  

a)  obecné zastupiteľstvo navrhlo zriadenie nasledujúce komisie a ich predsedov  

komisie 

 Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu verejného 

poriadku 

 Komisia pre financie a majetok obce 

 Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 Komisia pre kultúru a šport 

 Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

 

b)  predsedovia komisií 

Ing. Marek Misár - Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

a ochranu verejného poriadku 

Jozef Jambor   - Komisia pre financie a majetok obce 

Roman Michulek   - Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 

Mgr. Iveta Kalaninová  - Komisia pre kultúru a šport 



Rudolf Bendžuch   - Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

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

komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 5/2019 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

a) zriaďuje komisie 

 Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu verejného 

poriadku 

 Komisia pre financie a majetok obce 

 Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 Komisia pre kultúru a šport 

 Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

b) volí predsedov komisií 

Ing. Marek Misár - Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

a ochranu verejného poriadku 

Jozef Jambor   - Komisia pre financie a majetok obce 

Roman Michulek   - Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 

Mgr. Iveta Kalaninová  - Komisia pre kultúru a šport 

Rudolf Bendžuch   - Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

 

Hlasovanie 

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

 

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

bol predložený. 

 

k bodu 4b).  

Voľba členov komisií 
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži volí členov komisií 

 Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu verejného poriadku 

 Michal Fic 

 Jaroslav Puškár 

 Miroslav Panuščík  

 Mgr. Peter Durkai 

 Komisia pre financie a majetok obce 

 Jozef Fic 

 Ing. Mgr. Agáta Kováčová 

 Ing. Peter Gomboš 

 Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 Vincent Hankóci 

 Ján Koba 



 Mgr. Simona Karafová 

 Komisia pre kultúru a šport 

 Ing. Martin Stariat 

 Bc. Peter Kondáš 

 Mária Dudášová 

 Jana Cserépová 

 Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

 Mgr. Milan Fedorišin 

 Ing. Monika Hujdičová 

 Ing. Jozef Gomboš 

 Eva Kuchtová 

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

komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 6/2019 
 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

volí členov komisií 

 Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu verejného poriadku 

 Michal Fic 

 Jaroslav Puškár 

 Miroslav Panuščík  

 Mgr. Peter Durkai 

 Komisia pre financie a majetok obce 

 Jozef Fic 

 Ing. Mgr. Agáta Kováčová 

 Ing. Peter Gomboš 

 Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 Vincent Hankóci 

 Ján Koba 

 Mgr. Simona Karafová 

 

 Komisia pre kultúru a šport 

 Ing. Martin Stariat 

 Bc. Peter Kondáš 

 Mária Dudášová 

 Jana Cserépová 

 Komisia pre vybavovanie podnetov a sťažnosti 

 Mgr. Milan Fedorišin 

 Ing. Monika Hujdičová 

 Ing. Jozef Gomboš 

 Eva Kuchtová 

Hlasovanie 

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

 



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

bol predložený. 
 

k bodu 5.  

Určenie platu starostu obce 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. 

Jany Macejkovej zvýšený plat o xxx % mesačne. 

 
Rozprava 

 
‐ V rámci rozpravy bol Ing. Misárom podaný návrh zvýšiť základný mesačný plat 

starostu obce Kaluža a 15%, s čím prítomní poslanci súhlasili. Predseda návrhovej 

komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 7/2019. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

U r č u j e 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. 

Jany Macejkovej zvýšený plat o 15  % mesačne. 

 

Hlasovanie 

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

 

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

bol predložený. 

 

k bodu 6.  

Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

Návrh zásad odmeňovania poslancov predniesla Mgr. Kalaninová.  

 

Rozprava 
 

V rámci rozpravy bol Ing. Misárom podaný návrh na doplnenie vety Za neúčasť člena 

komisie – neposlanca, alebo za účasť kratšiu ako 75% z celkového času zasadnutia sa odmena 

uvedená v bode 1 tohto článku neprizná v článku 5 a vypustenie bodu 4. článku 3. Predseda 

návrhovej komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 8/2019. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

Schvaľuje  

zásady odmeňovania poslancov v predloženom znení  

 

Hlasovanie 

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

 

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

bol predložený. 

 



 

 

 

k bodu 7.  

Rôzne - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

Starostka obce oboznámila zastupiteľstvo o výpovedi doterajšiemu právnikovi obce JUDr. 

Vladimírovi Baťalíkovi. V súčasnej dobe spolupracuje s JUDr. Dušanom Slávikom, ktorý je 

jej nápomocný pri riešení všetkých problémov, informovala o spoločnosti ZEPO, 

Thermalpark, Správa povodia Laborca, na ktorých teraz aktuálne pracuje, nakoľko sú na obec 

zasielané upomienky a výzvy na zaplatenie faktúr. 

 

Rozprava 
V rámci rozpravy sa poslanci navzájom dohodli, že predložená zmluva s advokátskou 
kanceláriou je bežnou zmluvou s odmenou za poskytovanie služieb porovnateľnou 
s inými kanceláriami. Predseda návrhovej komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia 

č. 9/2019. 

 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

a)  P r e r o k o v a l o 

Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzavretú medzi obcou Kaluža, v zastúpení starostom 

Obce Ing. Janou Macejkovou a advokátskou kanceláriou Puchalla, Slávik  partners, s.r.o. 

v zastúpení JUDr. Dušan Slávik, LL.M. 

b) S c h v a ľ u j e  

Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzavretú medzi obcou Kaluža, v zastúpení starostom 

Obce Ing. Janou Macejkovou a advokátskou kanceláriou Puchalla, Slávik  partners, s.r.o. 

v zastúpení JUDr. Dušan Slávik, LL.M. 

 

Hlasovanie 

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

 

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

bol predložený. 

 
Rôzne – pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený, preto sa prešlo k rozprave 

 

Rozprava 

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

komisie Jozef Jambor predniesol návrh uznesenia č. 10/2019 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

Berie na vedomie 

pracovný kalendár zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kaluža na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu  

 
Hlasovanie 

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



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

bol predložený. 

 

k bodu 8.  

Diskusia 

 

Ako prvá si zobrala slovo starostka obce, predniesla správu o začatí inventarizácie, kde boli 

prítomní zamestnanci obce a z poslancov Mgr. Iveta  Kalaninová a Jozef Jambor. 

Certifikovanou audítorkou je Ing. Slávka Molčányová, PhD. 

- Mgr. Kalaninová – ako členka inventarizačnej komisie predniesla správu o stave budovy 

referátu cestovného ruchu, ktorá sa už neodporúča používať, a takisto o potrebe vyradenia 

množstva nepoužívaných strojov a zariadení (kosačky, počítače, ...).  Navrhla veci vyradiť, 

ponúknuť na predaj  a nepredajné a neopraviteľné veci zlikvidovať. Oboznámila prítomných 

so stavom budovy potravín, kde je narušená statika, ubytovacích zariadení, ktoré sa používajú 

na prenájom počas LTS.   

Ing. Macejková – informovala o pripravovaných stretnutiach s právnikom ohľadom SVP, 

o audite zmlúv ZEPO, Thermal park , SVP, Šuchta 

 - na radu audítorky neodporúča schváliť rozpočet obce, zatiaľ obec pôjde na 

provizórium, následne po ukončení auditu audítorka pomôže s prípravou rozpočtu 

- Mgr. Kalaninová – predniesla správu o usporiadanej akcii Silvester – bol kúpený ohňostroj 

a pohostenie pre obyvateľov obce v celkovej hodnote 367 € 

- Ing. Misár – poukázal na problém s vývozom komunálneho odpadu v chatových oblastiach. 

Navrhol stretnutie s chatármi a pristúpenie k riešeniu problému k spokojnosti oboch strán. 

- Ing. Macejková – navrhla určiť zástupcov jednotlivých oblastí a stretnúť sa s nimi. 

Ing. Macejková – oznámila, že obec má uzatvorené zmluvy na roky 2019 a 2020 na 7 

telefónnych čísel v spoločnosti Orange Slovensko, navrhla časť čísel zrušiť. Ďalej 

informovala 

 

9. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Macejková 

starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisu: 

 

Roman Michulek ...................................................... 

Ing. Marek Misár ...................................................... 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Vladimíra Ficová 


