Obec Kaluža

Obecný urad, 072 36 Kaluža
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža
konaného dňa 29. novembra 2019
Prítomní:

Poslanci: Rudolf Bendžuch, Mgr. Iveta Kalaninová, Roman Michulek, Ing.
Marek Misár

Ďalší prítomný:

Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ

PROGRAM:
1. Úvodné záležitosti
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Podpísanie zmluvy s SVP
3. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pre
stavbu Rekonštrukcia a nadstavba - 11 B.J. Kaluža
4. Menovanie zástupcu obce v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu
5. Schválenie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na rok 2020
6. Schválenie VZN o miestnej dani za ubytovanie na rok 2020
7. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
9. Schválenie VZN o miestnej dani za psa
10. Prejednanie kúpno-predajných zmlúv
11. Výročná správa obce
12. Informácia o nájomných zmluvách
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
14. Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
15. Rôzne - návrh rozpočtu – informácia
- zhodnotenie akcie Október – mesiac úcty k starším
- príprava Silvestra a privítanie nového roka
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

K bodu 1
a)
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Marek Misár, zastupujúci starosta obce.
Privítal všetkých prítomných.
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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
Roman Michulek

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.
Podpísanie zmluvy s SVP
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár opätovne oboznámil prítomných s podpisom
zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.
Rozprava
Mgr. Kalaninová – informovala sa o možnosti predĺženia zmluvy na viac rokov tak, ako to
bolo požadované v minulosti
Ing. Misár – predpoklad na predĺženie uvedenej zmluvy tu je
Následne predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č.
91/2019
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní
nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorá je spracovaná za
účelom vytvorenia právneho vzťahu stavieb vo vlastníctve obce Kaluža k pozemkom, na
ktorých sa nachádzajú a súčasne za účelom užívania, starostlivosti a rekultiváciu pozemkov
priľahlých k týmto stavbám a na športovo rekreačné účely túto:
a)
berie na vedomie
b)
poveruje
Ing. Mareka Misára, zastupujúceho starostu obce podpísať uvedenú zmluvu
Hlasovanie
za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár),
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proti: 0,
hlasovania sa zdržalo: 0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
tak, ako bol predložený.
k bodu 3.
Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pre stavbu
Rekonštrukcia a nadstavba - 11 B.J. Kaluža
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predložil prítomným informáciu
o možnosti vypracovať projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre 11. bytových
jednotiek, ktoré by mali vzniknúť z nevyužívanej budovy obecných potravín. Projektovú
dokumentáciu má vypracovať spoločnosť Skaya, s.r.o., ktorá je víťazom verejného
obstarávania. Verejné obstarávanie vypracovala spoločnosť TANOT, s.r.o. na základe
objednávky č. 44/2019 zo dňa 2. septembra 2019.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta
Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 92/2019
Návrh uznesenia
K bodu:
SCHVÁLENIE VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
K STAVEBNÉMU POVOLENIU PRE STAVBU REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA
- 11 B.J. KALUŽA
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii:
a) berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania vypracovaného spoločnosťou TANOT, s.r.o. na
základe objednávky č. 44/2019 zo dňa 2. septembra 2019 v sume 420,00 €
b) schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie víťazom SKAYA, s.r.o. vo vysúťaženej sume
17 200,00 €
- bez pripomienok
c) poveruje
zastupujúceho starostu obce Ing. Mareka Misára k uzavretiu a podpísaniu zmluvy
o dielo s víťaznou spoločnosťou SKAYA, s.r.o, alebo vystaveniu objednávky na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia a nadstavba - 11
B.J. Kaluža“ pre víťaznú spoločnosť.
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár) – počas prejednávania bodu
prišiel pán Jambor
Proti: 0
Zdržal sa:
0
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Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak, ako
bol predložený.
K bodu 4

Menovanie zástupcu obce v zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár o členstve v Zemplínskej oblastnej
organizácii cestovného ruchu, Ktorej úlohou je vytváranie podmienok rozvoja cestovného
ruchu na území dolného Zemplína a Zemplínskej šíravy s cieľom trvalo udržateľného rozvoja
cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. Okrem obce Kaluža sú členmi obce
Michalovce Vinné, Klokočov, Suché, Veľké Kapušany, Trnava pri Laborci a Sobrance
a podnikateľské subjekty.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta
Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 93/2019
MENOVANIE ZÁSTUPCU OBCE V ZEMPLÍNSKEJ OBLASTNEJ
ORGANIZÁCII CESTOVNÉHO RUCHU
K bodu:

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii:
schvaľuje
a)
Ing. Mareka Misára, zastupujúceho starostu obce zastupovať obec Kaluža v
Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu
b)
Ing. Mareka Misára, zastupujúceho starostu obce do orgánov Zemplínskej oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
tak, ako bol predložený.
K bodu 5
Schválenie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predniesol potrebu rozčleniť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kaluža 1/2012 na samostatné Všeobecne záväzné nariadenia: o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za ubytovanie, o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o dani z nehnuteľnosti a o miestnej dani za psa.
Všetky návrhy VZN boli zverejnené na úradnej stránke obce od 9. októbra 2019
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Rozprava
‐ V rámci rozpravy bola predložená pripomienka, aby sa neuvádzalo zdaňovacie obdobie
a zmeniť vetu „§ 8 Zrušovacie ustanovenie Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012“ vetou „§ 8 Zrušovacie ustanovenie Týmto VZN sa zrušuje
§ 13 až § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce“.
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 94/2019
K bodu:

Schválenie VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN:
schvaľuje
návrh VZN s pripomienkami
1. bez uvedenia zdaňovacieho obdobia
2. zmena vety „§ 8 Zrušovacie ustanovenie: Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012“ vetou „§ 8 Zrušovacie ustanovenie: Týmto VZN sa
zrušuje § 13 až § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce“.
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia s
pripomienkou.
k bodu 6.
Schválenie VZN o miestnej dani za ubytovanie
Uznesenie Návrh VZN bol zverejnený na úradnej stránke obce od 9. októbra 2019.
Rozprava
‐ Ing. Misár navrhol taktiež neuvádzať zdaňovacie obdobie a nahradiť vetu v § 10 Zrušovacie
ustanovenie: „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012.“
vetou „Týmto VZN sa zrušuje § 16 až § 20 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kaluža č.
1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce“
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 95/2019
K bodu:

Schválenie VZN o miestnej dani za ubytovanie

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN:
schvaľuje
návrh VZN s pripomienkami
1. bez uvedenia zdaňovacieho obdobia.
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2. zmena vety v § 10 Zrušovacie ustanovenie: „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012.“ vetou „Týmto VZN sa zrušuje § 16 až §
20 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce“
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
s predloženými pripomienkami.
K bodu 7
Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Podobne ako predchádzajúce VZN, aj toto bolo odčlenené z zlúčeného VZN č. 1/2012.
Rozprava
‐ Ing. Misár: upozornil na potrebu úpravy v článku VII, bod 1 e) – ktorý je potrebné upraviť
podľa zákona na 62 rokov a zároveň o neuvedenie zdaňovacieho obdobia. Taktiež je potrebné
nahradiť vetu v článku VIII: Zrušovacie ustanovenie: „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kaluža č.1/2012. Časť – Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady“ vetou „Týmto VZN sa zrušuje § 29 až § 33 Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce a dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce.“
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 96/2019
Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN:
schvaľuje
návrh VZN s pripomienkami
- úprava v článku VII, bod 1 e) – mení sa „osobám nad 70 rokov v obci s trvalým pobytom“
na „osobám nad 62 rokov v obci s trvalým pobytom“
- úprava v článku VIII, Zrušovacie ustanovenie – mení sa „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kaluža č.1/2012. Časť – Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady“ na „Týmto VZN sa zrušuje § 29 až § 33 Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce a dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce.“
- neuvedenie zdaňovacieho obdobia
K bodu:
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Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
s predloženými pripomienkami.
K bodu 8.
Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti

Rozprava
‐ Ing. Misár: zatiaľ navrhuje neschváliť uvedený návrh VZN a ponechať sadzby za dane
z nehnuteľnosti z pôvodného VZN 1/2012
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 97/2019
Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN:
K bodu:

neschvaľuje
návrh VZN
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh
uznesenia.
K bodu 9.
Schválenie VZN o miestnej dani za psa

Aj toto bolo odčlenené z zlúčeného VZN č. 1/2012.
Rozprava
Opäť bola predložená požiadavka neuvedenia zdaňovacieho obdobia a na nahradenie vety v §
6, Zrušovacie ustanovenie: „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Kaluža č. 1/2012“ vetou „Týmto VZN sa zrušuje § 10 až § 12 Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce“
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 98/2019
K bodu:

Schválenie VZN o miestnej dani za psa

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN:
schvaľuje
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návrh VZN s pripomienkami:
- úprava zdaňovacieho obdobia bez určenia konkrétneho kalendárneho roku
- nahradenie vety v § 6, Zrušovacie ustanovenie: „Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012“ vetou „Týmto VZN sa zrušuje § 10 až § 12 Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce“.
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
98/2019 s predloženými pripomienkami.

K bodu 10.
Prejednanie kúpno-predajných zmlúv
Zastupujúci starosta obce predniesol prijaté žiadosti o odkúpenie alebo nájom pozemku od
žiadateľov
1. odkúpenie pozemku GVP
2. odkúpenie pozemku Mrug
3. odkúpenie pozemku Haník
4. odkúpenie pozemku Šubák
5. odkúpenie pozemku Komárová
6. odkúpenie pozemku Pastirok
7. odkúpenie pozemku Babsee
8. odkúpenie pozemku Eovan
9. odkúpenie pozemku Dorko
10. odkúpenie pozemku Surmaj
11. odkúpenie pozemku Ľoľo
12. odkúpenie pozemku Šimko
13. odkúpenie pozemku Čurma
14. odkúpenie pozemku Kľačanská, Čarný
15. odkúpenie pozemku Gombita
16. odkúpenie pozemku Glamour
17. odkúpenie pozemku JachtKlub
18. odkúpenie pozemku Chládeková
19. nájom pozemku Hudák
20. nájom pozemku Čuchran
21. nájom pozemku Andrejco
22. nájom pozemku Špivák
23. nájom pozemku Prokopovič
24. nájom pozemku Melcerová
Rozprava
Poslanci si prešli každú žiadosť a dohodli sa na postupe pri riešení jednotlivých žiadostí, na
zvolaní stretnutia a obhliadke jednotlivých parciel
Predsedníčka návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 99/2019
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K bodu:

Prejednanie kúpno-predajných zmlúv

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní jednotlivých
žiadostí:
Berie na vedomie
- Podanie žiadostí o odkúpenie pozemku
1. odkúpenie pozemku GVP
2. odkúpenie pozemku Mrug
3. odkúpenie pozemku Haník
4. odkúpenie pozemku Šubák
5. odkúpenie pozemku Komárová
6. odkúpenie pozemku Pastirok
7. odkúpenie pozemku Babsee
8. odkúpenie pozemku Eovan
9. odkúpenie pozemku Dorko
10. odkúpenie pozemku Surmaj
11. odkúpenie pozemku Ľoľo
12. odkúpenie pozemku Šimko
13. odkúpenie pozemku Čurma
14. odkúpenie pozemku Kľačanská, Čarný
15. odkúpenie pozemku Gombita
16. odkúpenie pozemku Glamour
17. odkúpenie pozemku JachtKlub
18. odkúpenie pozemku Chládeková
- podanie žiadostí o nájom pozemku
1. nájom pozemku Hudák
2. nájom pozemku Čuchran
3. nájom pozemku Andrejco
4. nájom pozemku Špivák
5. nájom pozemku Prokopovič
6. nájom pozemku Melcerová
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
99/2019 bez pripomienok.

K bodu 11
Výročná správa obce
Zastupujúci starosta obce predniesol vypracovanú Konsolidovanú výročnú správu obce
Kaluža za rok 2018 vypracovanú Ing. Matúšom Karasom. Konsolidovaná výročná správa
pozostáva z informácií o identifikačných údajoch obce, organizačnej štruktúry obce a
identifikácie vedúcich predstaviteľov, poslania, vízie a cieľov obce, základnej charakteristiky
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konsolidovaného celku (geografické údaje, demografické údaje, ekonomické údaje, symboly
obce, logo obce, história obce, pamiatky, významné osobnosti obce), plnenia úloh obce
(prenesené kompetencie, originálne kompetencie, výchovy a vzdelávania, zdravotníctva,
sociálneho zabezpečenia, kultúry, hospodárstva), informácie o vývoji obce z pohľadu
rozpočtovníctva (plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018, schodok rozpočtového
hospodárenia za rok 2018, rozpočet na roky 2019-2021), informácie o vývoji obce z pohľadu
účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok (majetok, zdroje krytia,
pohľadávky, záväzky), hospodárskeho výsledku za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok a ostatných dôležitých informácií (prijaté granty
a transfery, poskytnuté dotácie, významné investičné akcie v roku 2018, predpokladaný budúci
vývoj činnosti, udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, významné riziká a
neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená)

Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne návrhy a pripomienky. Predsedníčka návrhovej
Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 100/2019.

K bodu:

Výročná správa obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a výročnej správy obce túto:
Berie na vedomie
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
100/2019 bez pripomienok.
k bodu 12
Informácia o nájomných zmluvách
Zastupujúci starosta obce predniesol aktuálnu informáciu o stave rozdeľovacej štúdie
vypracovanej spoločnosťou GeoReal East, s.r.o. Snina.
Informoval tiež o tom, že všetkým dotknutým osobám boli zaslané návrhy nájomných zmlúv.
Oboznámil poslancov o stave plnenia úhrad bezdôvodného obohatenia jednotlivých chatárov.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky. Predsedníčka
návrhovej Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 101/2019.
K bodu:

Informácia o nájomných zmluvách

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii túto:
Berie na vedomie
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Strana 10 z 12

Zdržal sa:

0

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
101/2019 bez pripomienok.

K bodu 13
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 predniesla hlavná
kontrolórka obce Ing. Anna Kosánová.
Podotkla, že je potrebné do pozvánky doplniť ako bod programu Kontrola plnenia uznesení.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne návrhy a pripomienky. Predsedníčka návrhovej
Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 102/2019.
K bodu:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní plánu hlavnej kontrolórky obce tento:
Berie na vedomie
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
102/2019 bez pripomienok.
K bodu 14
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
Zmluvu predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Kosánová, ktorá vysvetlila dôvody
podpísania tejto zmluvy medzi obcami.
Rozprava
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne návrhy a pripomienky. Predsedníčka návrhovej
Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 103/2019.
K bodu:

Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní zmluvy o spoločnom hlavnom
kontrolórovi viacerých obcí túto:
a) Berie na vedomie
b) Poveruje
Zastupujúceho starostu obce Ing. Mareka Misára podpísať uvedenú zmluvu
Hlasovanie
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Za:
5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
103/2019 bez pripomienok.
K bodu 15
Rôzne
- v rámci bodu rôzne predložil Ing. Misár predbežný návrh rozpočtu pre rok 2020, ku
ktorému Ing. Kosánová predniesla požiadavku na jeho podrobnejšie vypracovanie
a rozčlenenie podľa jednotlivých kategórií a klasifikácií.
- informáciu o akcii Október – mesiac úcty k starším a oslavy jubilantov za roky 2017
a 2018 predniesla Mgr. Kalaninová. Zároveň oboznámila prítomných s pripravovanými
akciami Mikuláš v obci a s Privítaním nového roka.
- Ing. Misár predložil prítomným vzor projektového nápadu, na základe ktorého môže
obec požiadať Košický samosprávny kraj o čerpanie finančných prostriedkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2021 – 2027.
k bodu 16.
Interpelácie poslancov
Nikto z prítomných nepredložil žiadnu otázku
k bodu 17.
Záver
Zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

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

Roman Michulek

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

Zapísala:
Mgr. Vladimíra Ficová
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