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Obec Kaluža 
Obecný úrad, 072 36 Kaluža 

Z Á P I S N I C A 

 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža 

konaného dňa 13. decembra 2019 
 

Prítomní: 

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

Ďalší prítomní: Alena Michuleková – zamestnanec OcÚ 

 
 

Program: 

 

1. Úvodné záležitosti 

a. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie VZN o dani za miestny rozvoj 

3. Schválenie VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

4. Interpelácie poslancov 

5. Rôzne 

6. Záver 



Strana 2 z 5  

K bodu 1 a) - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Marek Misár, zastupujúci starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných a 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 

 

Na základe podnetov z pracovných stretnutí s poslancami obce v rámci rozpravy predložil 

zastupujúci starosta návrhy na doplnenie bodov rokovania o tieto body: 
- Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce Kaluža 

- Schválenie odmien poslancov za rok 2019 

- Schválenie úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia z dôvodu novoročných balíčkov 
pre každú domácnosť v obci 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po prerokovaní bodov k doplneniu programu 

rokovania: 

a) schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva tak ako bol doručený 

b) upravuje program rokovania obecného zastupiteľstva doplnením bodov: 
- úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce Kaluža 

- schválenie odmien poslancov za rok 2019 

- schválenie rozpočtového opatrenia v rámci novoročných balíčkov pre každú domácnosť v obci 

 

Hlasovanie 

za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), 

proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

tak, ako bol predložený. 

 

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: Alena Michuleková 

 

Overovatelia zápisnice: Rudolf Bendžuch 

Roman Michulek 

 

Členovia návrhovej komisie: Mgr. Iveta Kalaninová 

Ing. Marek Misár 

 

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. 
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K bodu 2 - Schválenie VZN o dani za miestny rozvoj 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN o dani za 

miestny rozvoj 

Schvaľuje návrh VZN bez pripomienok 

Hlasovanie 

za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), 

proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak ako 

bol predložený. 

 
 

K bodu 3 - Schválenie VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a preštudovaní VZN o tvorbe, 

ochrane a údržbe verejnej zelene. 

Schvaľuje návrh VZN bez pripomienok 

Hlasovanie 

za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), 
proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia tak ako 

bol predložený. 

 

K bodu 4 – Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 

komisií obce Kaluža 

 

Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na 

doplnenie článkov v zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií obce Kaluža 

nasledovne: 

Čl. III. Doplniť o bod 6 v znení: Mimoriadne odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa 

schvaľujú na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom 

termíne. 

 

Čl. V. Doplniť o bod 6 v znení: Mimoriadne odmeny za výkon neposlaneckej funkcie za prácu  

v stálych  komisiách  sa  schvaľujú  na  riadnom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   a 

vyplácajú sa v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Rozprava 

 

V rámci rozpravy sa poslanci zhodli na navrhovaných doplneniach a neboli predložené žiadne 

iné návrhy. 
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Návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža upravuje zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií obce Kaluža doplnením: 

Čl. III Odmeňovanie poslancov o bod 6. v znení: 

Mimoriadne odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa schvaľujú na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom termíne. 

 

a doplnením čl. V. o bod 6 v znení: Mimoriadne odmeny za výkon neposlaneckej funkcie za 

prácu  v stálych  komisiách  sa  schvaľujú  na  riadnom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   a 

vyplácajú sa v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Schvaľuje návrh bez pripomienok 
 

Hlasovanie 

za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), 

proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

tak, ako bol predložený. 

 

K bodu 5 – Schválenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2019 

 

Zastupujúci  starosta   Ing.   Marek   Misár   otvoril   diskusiu   k tomuto   bodu.   A požiadal  o 

vyjadrenie sa poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Rozprava 

V rámci diskusie sa poslanci zhodli, že tento bod nakoniec nebudú prerokovávať, nakoľko 

poslanec pán  Jambor,  ktorý  má  na  starosti  finančnú  komisiu,  chýba  na  zastupiteľstve.  O 

odmenách budú poslanci diskutovať na najbližšom zastupiteľstve. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža podľa zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií obce Kaluža čl. III bod 6.  

neschvaľuje mimoriadne odmeny poslancom za rok 2019 

Hlasovanie 

za: 0, 

proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár) 

 

 
K bodu 6 - Interpelácie poslancov 

V rámci tohto bodu otvoril tému „Vianočný, prípadne novoročný darček do domácnosti“ pán 

Bendžuch. Vyjadril názor, či neplánujeme obdarovať seniorov v obci pred vianocami. Na to 

reagoval zastupujúci starosta myšlienkou obdarovať každú rodinu, nielen seniorov. Poslankyňa 

pani Kalaninová navrhla fľašu šampanského. Návrh doplnil o novoročné prianie  a balíček 

arašidov zastupujúci starosta. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na vyčlenení sumy maximálne 

6€/rodinu na zaobstaranie tohto novoročného balíčka. K tomuto rozhodnutiu predniesla členka 
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návrhovej komisie pani Kalaninová návrh uznesenia nasledovne: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 2 navýšenie 

položky 637002 oddiel 0820 o 900,- € 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poskytnutie vecného daru do každej obývanej domácnosti v 

hodnote do 6,00 € 

Schvaľuje návrh bez pripomienok 

Hlasovanie 

za: 4 (Bendžuch, Kalaninová, Michulek, Misár), 

proti: 0, 

hlasovania sa zdržalo: 0 

 

K bodu 7 - rôzne 

V rámci bodu rôzne otvoril zastupujúci starosta tému Vianočného turnaja v stolnom tenise, 

ktorý sa plánuje na 27.12.2019. Načrtol, že v rámci občerstvenia sa bude podávať guláš, ceny 

pre víťazov turnaja zabezpečí obec. Odhadovaná suma nákladov za turnaj je 150 €. S čím 

poslanci súhlasili. 

 

Druhou témou v bode rôzne bolo kultúrno – spoločenské podujatie Silvester 2019. 

Zastupujúci starosta konštatoval, že pôjde ako minulý rok o tzv. Batôžkový Silvester 31.12. 

2019 so začiatkom o 22:00 hodine. V rámci občerstvenia sa bude podávať guláš. Náklady na 

občerstvenie a ohňostroj by nemali presiahnuť 300 €. S čím poslanci súhlasili. 

 

Záver 

Zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

 

 

 
 

Ing. Marek Misár 

zastupujúci starosta obce 

 
 

Overovatelia zápisu: 

 

Rudolf Bendžuch ...................................................... 

 

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

 
 

 

 

Zapísala: 

Alena Michuleková 


