Obec Kaluža

Obecný urad, 072 36 Kaluža
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža
konaného dňa 31. októbra 2019
Prítomní:

Poslanci: Rudolf Bendžuch, Jozef Jambor, Mgr. Iveta Kalaninová, Ing. Marek
Misár

Ďalší prítomný:

Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ

PROGRAM:
1. Úvodné záležitosti
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie projektu: „Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce Kaluža“
3. Rôzne
4. Interpelácie poslancov
5. Záver
K bodu 1
a)
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Marek Misár, zastupujúci starosta obce.
Privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, 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.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Zastupujúci starosta obce Ing.
Marek Misár konštatoval, že program bol schválený.
b)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh predniesol zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár
Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:
Zapisovateľka:
Mgr. Vladimíra Ficová
Overovatelia zápisnice:

Rudolf Bendžuch
Ing. Marek Misár

Členovia návrhovej komisie: Mgr. Iveta Kalaninová
Jozef Jambor
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Ing. Marek Misár skonštatoval,
že zapisovateľka, návrhová komisia a overovatelia zápisnice budú pracovať v predloženom
znení.
k bodu 2.
Schválenie projektu: „Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce Kaluža“
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár oboznámil prítomných s možnosťou podania
projektu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na
realizáciu projektu „Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce Kaluža“. Ide o realizáciu
cyklotrasy od Medvedej hory po obec Klokočov. Náklady obce Kaluža by mali predstavovať
cca 400-500 €.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta
Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 89/2019
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii:
1. Berie na vedomie
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo
rekonštrukciu cyklistickej komunikácie pre projekt „Zemplínska cyklomagistrála v katastri
obce Kaluža“
2. Schvaľuje
podanie projektu
3. Súhlasí
so zabezpečením vlastných alebo iných zdrojov na financovanie uvedeného projektu vo výške
najmenej 5 %.
Hlasovanie
za: 4 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Misár),
proti: 0,
hlasovania sa zdržalo: 0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
tak, ako bol predložený.
k bodu 3.
Rôzne
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predložil prítomným informáciu o prebiehajúcom
súdnom konaní o určenie katastrálnej hranice medzi obcou Kaluža a Vinné. Na odporúčanie
právneho zástupcu obce navrhuje stiahnuť žalobu a dohodnúť sa s obcou Vinné.

Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta
Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 90/2019
Návrh uznesenia
K bodu:
Rôzne
MIMOSÚDNE ROKOVANIE – HRANICA VINNÉ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii:
1. Berie na vedomie
2. Ukladá
zástupcovi starostu Obce Kaluža povinnosť uskutočniť mimosúdne rokovanie s cieľom
späťvziať žalobu vo veci žalobcu Obec Kaluža proti Obci Vinné o ochranu výkonu správy
a užívacích práv k nehnuteľnostiam vedenú na Okresnom súde pod sp. zn.: 16 C/2/2013
s tým, aby si každá zo strán sporu platila svoje náklady konania.
Hlasovanie
Za:
4 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako
bol predložený.
k bodu 4.
Interpelácie poslancov
Nikto z prítomných nepredložil žiadnu otázku
k bodu 5.
Záver
Zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce
Overovatelia zápisu:
Rudolf Bendžuch
......................................................
Ing. Marek Misár

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

Zapísala:
Mgr. Vladimíra Ficová

