Obec Kaluža
Obecný urad, 072 36 Kaluža
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža
konaného dňa 24. septembra 2019
Prítomní:

Mgr. Iveta Kalaninová, zastupujúca starostka obce
Poslanci: Rudolf Bendžuch, Jozef Jambor, Roman Michulek, Ing. Marek
Misár

Ďalší prítomní:

Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka obce
Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ

PROGRAM:
1. Úvodné záležitosti
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu starostky obce Ing. Jany Macejkovej
3. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALUŽA č. 2/2019 o určení výšky
príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
4. Vzdanie sa funkcie zástupkyne starostky obce
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1
a)
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Iveta Kalaninová, zastupujúca starostka
obce. Privítala všetkých prítomných.
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 zastupujúca starostka obce Mgr. Iveta Kalaninová.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Zastupujúca starostka obce Mgr.
Iveta Kalaninová skonštatovala, že program bol schválený.
b)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh predniesla zastupujúca starostka obce Mgr. Iveta Kalaninová

Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:
Zapisovateľka:
Mgr. Vladimíra Ficová
Overovatelia zápisnice:

Rudolf Bendžuch
Jozef Jambor

Členovia návrhovej komisie: Roman Michulek
Ing. Marek Misár
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Starostka obce skonštatovala, že
zapisovateľka, návrhová komisia a overovatelia zápisnice budú pracovať v predloženom
znení.
K bodu 2
Informácia o vzdaní sa mandátu starostky obce Ing. Jany Macejkovej
Správu o vzdaní sa mandátu starostky obce Ing. Jany Macejkovej predniesla zastupujúca
starostka obce Mgr. Iveta Kalaninová.
Rozprava
- V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy.
Predseda návrhovej komisie Ing. Marek Misár – prečítal návrh uznesenia č. 85/2019
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po vypočutí si preštudovaní si informácie o vzdaní sa
mandátu starostky obce Ing. Jany Macejkovej:
a) berie na vedomie
zánik mandátu starostky obce Ing. Jany Macejkovej podľa § 13 ods. 1 písm. c) v spojení
s ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 18.
septembra 2019
b) žiada
predsedu NR SR o vyhlásenie nových volieb starostu obce Kaluža v súlade s §181, ods. 3,
písm. d) zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie
za: 5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár),
proti: 0,
hlasovania sa zdržalo: 0
Zastupujúca starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
uznesenia tak, ako bol predložený.

k bodu 3.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALUŽA č. 2/2019 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v materskej škole a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
Informáciu predložila zastupujúca starostka obce Mgr. Iveta Kalaninová. Informovala
o zmene tarifných pásiem a úprave režijných nákladov pre stravníkov v Materskej škole
Kaluža, zvýšené z 0,11 € za odobraté jedlo na 0,20 € za odobraté jedlo. Taktiež informovala o
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa,
ktoré bolo po odsúhlasení rodičmi detí v MŠ zvýšené z 8,00 € na 10,00€.
Rozprava
Nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky a návrhy.
Predseda návrhovej komisie Ing. Marek Misár predniesol návrh uznesenia č. 86/2019
Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po prerokovaní všeobecne záväzného nariadenia Obce
Kaluža č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v
materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni toto:
1. Prerokovalo
s pripomienkami
Hlasovanie
za: 5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár),
proti: 0,
hlasovania sa zdržalo: 0
Zastupujúca starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
uznesenia tak, ako bol predložený.
k bodu 4.
Vzdanie sa funkcie zástupkyne starostky obce
Zastupujúca starostka obce Ing. Iveta Kalaninová informovala prítomných o svojom
rozhodnutí vzdať sa zastupovania starostky obce, ktorým bola poverená na 1. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. januára 2019 uznesením č. 3/2019.
Rozprava
Nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky a návrhy.
Predseda návrhovej komisie Ing. Marek Misár predniesol návrh uznesenia č. 87/2019
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po vypočutí si predloženej informácie:

1.
Berie na vedomie
vzdanie sa zastupovania starostky obce Mgr. Ivety Kalaninovej, ktorým bola poverená na 1.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. januára 2019 uznesením č. 3/2019
Hlasovanie
za: 5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár),
proti: 0,
hlasovania sa zdržalo: 0
Ing. Iveta Kalaninová konštatovala, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bol predložený návrh.
k bodu 5.
Diskusia
nikto z prítomných nepožiadal o slovo do diskusie

k bodu 6.
Záver
Poslankyňa obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Mgr. Iveta Kalaninová
zastupujúca starostka obce
Overovatelia zápisu:
Rudolf Bendžuch

......................................................

Jozef Jambor

......................................................

Zapísala:
Mgr. Vladimíra Ficová

