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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 20. februára 2020 

 

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

Michulek, Ing. Marek Misár  

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Anna Kosánová – hlavný kontrolór obce 

Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ 

  Podľa prezenčnej listiny 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Plán zastupiteľstiev na rok 2020  

2. Rozpočet obce pre rok 2020 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu pre rok 2020 

4. Bezúčelový úver 150 000 € - Prima Banka 

5. Úprava cenovej mapy 

6. Uznanie dlhu voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. 

7. Vyrovnanie dlhu voči spoločnosti Tigrid s.r.o. 

8. Kúpa snežného pluhu a posypového zariadenia 

9. Obnova kamerového systému 

10. Vysporiadanie pozemkov pod správou cestovného ruchu pre spoločnosť GVP 

11. Súhlas so zapojením sa do výzvy na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu so 

spolufinancovaním obce 5% 

12. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia elektrických sietí, 

rozvodov a osvetlenia pri bazéne Kaluža 

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

14. Jarné upratovanie v obci 

15. Rôzne 

• Výsledok auditu za rok 2018 

• Informácie o rekonštrukcii cesty na novej ulici 

• Chov koní v obci 

• Predbežný rozpočet na rekonštrukciu bazéna 

• Chatárska osada pri hoteli Merkúr 

• Zákaz ohňostrojov  

 

Otvorenie zasadnutia 

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

Privítal všetkých prítomných. 
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Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

 

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:  Mgr. Iveta Kalaninová      

Jozef Jambor 

 

Členovia návrhovej komisie: Roman Michulek  

Rudolf Bendžuch 

     

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.   

 

Schválenie programu 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy bol predložený návrh, aby sa vymenili body programu 2 a 3, vypustil 

sa bod programu 10 a doplnil sa ďalší bod programu „Diskusia“.  

 

Upravený program by následne bol: 
 

1. Plán zastupiteľstiev na rok 2020  

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu pre rok 2020 

3. Rozpočet obce pre rok 2020 

4. Bezúčelový úver 150 000 € - Prima Banka 

5. Úprava cenovej mapy 

6. Uznanie dlhu voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. 

7. Vyrovnanie dlhu voči spoločnosti Tigrid s.r.o. 

8. Kúpa snežného pluhu a posypového zariadenia 

9. Obnova kamerového systému 

10. Súhlas so zapojením sa do výzvy na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu so 

spolufinancovaním obce 5% 

11. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia elektrických sietí, 

rozvodov a osvetlenia pri bazéne Kaluža 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

13. Jarné upratovanie v obci 

14. Rôzne 

• Výsledok auditu za rok 2018 

• Informácie o rekonštrukcii cesty na novej ulici 

• Chov koní v obci 
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• Predbežný rozpočet na rekonštrukciu bazéna 

• Chatárska osada pri hoteli Merkúr 

• Zákaz ohňostrojov  

15. Diskusia 

16. Záver 

Rozprava 

‐ S upraveným programom prítomní súhlasili a v rámci rozpravy neboli predložené žiadne 

pripomienky a iné návrhy. Predseda návrhovej Roman Michulek predniesol návrh uznesenia 

č. 1/2020 

 
K bodu: Schválenie programu zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom preštudovaní jednotlivých bodov 

programu obecného zastupiteľstva tieto: 

 

1. Schvaľuje 

 

2. Ruší  

Bod programu  10. Vysporiadanie pozemkov pod správou cestovného ruchu pre 

spoločnosť GVP 

 

3. Zamieňa  

Bod programu  2. a 3.   

 

4. Dopĺňa 

Bod programu  15. Diskusia 

 

Upravené znemie bodov programu bude: 

1. Plán zastupiteľstiev na rok 2020  

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu pre rok 2020 

3. Rozpočet obce pre rok 2020 

4. Bezúčelový úver 150 000 € - Prima Banka 

5. Úprava cenovej mapy 

6. Uznanie dlhu voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. 

7. Vyrovnanie dlhu voči spoločnosti Tigrid s.r.o. 

8. Kúpa snežného pluhu a posypového zariadenia 

9. Obnova kamerového systému 

10. Súhlas so zapojením sa do výzvy na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu so 

spolufinancovaním obce 5% 

11. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia elektrických sietí, 

rozvodov a osvetlenia pri bazéne Kaluža 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

13. Jarné upratovanie v obci 

14. Rôzne 

• Výsledok auditu za rok 2018 

• Informácie o rekonštrukcii cesty na novej ulici 

• Chov koní v obci 

• Predbežný rozpočet na rekonštrukciu bazéna 

• Chatárska osada pri hoteli Merkúr 
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• Zákaz ohňostrojov  

15. Diskusia 

 

 

Hlasovanie 

Za:   5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)  

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

 

Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár konštatoval, že program bol schválený 

v pozmenenom znení. 

 

 

k bodu  

PLÁN ZASTUPITEĽSTIEV NA ROK 2020  

Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predniesol návrh na plán zastupiteľstiev na 

ďalšie obdobie, ktoré by sa mali uskutočniť v dňoch: 23. apríl 2020,18. jún 2020, 23. júl 2020, 

24. september 2020 a18. december 2020. 
 

Rozprava 

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

Roman Michulek predniesol návrh uznesenia č. 2/2020 

 
K bodu: Plán zastupiteľstiev pre rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom návrhu:  

 

1. Schvaľuje 

Plán zastupiteľstiev pre rok 2020 v termínoch 

- 23. apríl 2020 

- 18. jún 2020 

- 23. júl 2020 

- 24. september 2020 

- 18. december 2020 
 

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 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  K NÁVRHU ROZPOČTU PRE 

ROK 2020 
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Stanovisko k návrhu rozpočtu pre rok 2020 predniesla hlavná kontrolórka obce Mgr. 

Anna Kosánová. Vysvetlila prítomným, že rozpočet obce je možné schváliť, ak je v súlade 

s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, so zákonom 583/2004  Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, so zákonom 

564/20045 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, so 

zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom 597/2003 Z.z, 

o financovaní základných škôl, zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov... 

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva 

roky majú orientačný charakter a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku.  

Zároveň odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť. 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 3/2020. 

 
K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce pre rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom návrhu a preštudovaní predloženého 

stanoviska k rozpočtu:  

 

 

1. Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce pre rok 2020  

 

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  

ROZPOČET OBCE PRE ROK 2020 

Návrh rozpočtu predniesol zastupujúci starosta obce, ktorý zároveň navrhol doplniť do 

rozpočtu zvýšenie dane z ubytovania do daňových príjmov a prijatie úveru z Prima banky, a.s. 

do prijatých úverov. Tiež navrhuje doplniť do bežných výdavkov splátky Slovenskému 

vodohospodárskemu podniku, š.p., do kapitálových výdavkov investície potrebné na 

rekonštrukciu cesty na Novej ulici a do výdavkov z transakcií  splátky úveru.  

 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 4/2020. 
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K bodu: Rozpočet obce pre rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom návrhu a preštudovaní predloženého 

návrhu rozpočtu:  

1. Schvaľuje  

Rozpočet obce pre rok 2020 v predloženom znení  

s pripomienkami:  

- zvýšenie dane z ubytovania do daňových príjmov  

- prijatie úveru z Prima banky, a.s. do prijatých úverov 

- doplnenie do bežných výdavkov splátky Slovenskému vodohospodárskemu 

podniku, š.p.  

- doplnenie do kapitálových výdavkov investície potrebné na rekonštrukciu cesty na 

Novej ulici. 

- Doplnenie splátky úveru do výdavkov z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 

 

2. Berie na vedomie 

Návrh rozpočtu pre rok 2021 a 2022 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

s pripomienkami. 

 

K bodu  

BEZÚČELOVÝ ÚVER 150 000 € - PRIMA BANKA 

Informáciu o prijatí bezúčelového municipálneho úveru – Univerzál vo výške 150 000,00 € 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve predniesol zastupujúci starosta obce. Úver je potrebný na zabezpečenie 

rekonštrukcie cesty na Novej ulici v obci. 

 

Rozprava 

- p. Jambor – ako predseda finančnej komisie predložil návrh, aby sa daný bod preložil na 

zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať po aprílových komunálnych voľbách. Keďže stavbu 

je možné realizovať do roku 2022, dovtedy obec dokáže ušetriť a možno by bolo možné 

realizovať cestu bez úveru. 

- Ing. Misár – cesta je v dezolátnom stave, je potrebné ju opraviť čím skôr. Obec dostala 

nenávratný finančný príspevok vo výške 100 000,00€, náklady na realizáciu však sú 

240 000,00 €. Jedná sa o úsek od cintorína po č.d. 105 a 106, neskôr by sa mohlo 

pristúpiť k oprave cesty až k viniciam. Aj napriek ostatným splátkam a dlhom, ktoré obec 

má, momentálne by  nemal byť problém tento úver splácať 

- p. Kalaninová – obec vie dlh splácať 

- p. Michulek – treba začať čím skôr 

- p. Bendžuch – je veľkou škodou, že sa v minulosti neurobil projekt na celý úsek potrebný 

na opravu, ale len časť. Nevidí však dôvod na prekladanie bodu programu na neskôr. 
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V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 5/2020. 
K bodu: Bezúčelový úver Prima Banka 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení  

 

schvaľuje 

 

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len úver) vo výške 150 000,00 € 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou  jeho výška znížení tak, že obec vyčerpala ku dňu 

vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 

ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi 

pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.5. daného kalendárneho roka. V prípade, ak 

obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového 

vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej 

zmluve na výzvu banky  vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z úveru. 

 

 

Hlasovanie 

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

Proti:   0 

Zdržal sa: 1 (Jambor) 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

 

k bodu programu  

ÚPRAVA CENOVEJ MAPY 

Správu predniesol Ing. Misár. Ozrejmil prítomným situáciu, keď bolo v minulosti prijaté 

uznesenie č. 61/2019 zo dňa 10. júna 2019 o určení cenovej mapy na predaj pozemkov 

v katastrálnom území obce Kaluža. Ku každému prípadnému predaju je potrebné pristupovať 

individuálne a zohľadniť viac faktorov: či už umiestnenie, prístup... Znalecký posudok nám 

určuje spodnú hranicu predaja. 

Preto navrhuje zrušiť prijaté uznesenie č. 61/2019 zo dňa 10. júna 2019. 
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Rozprava 

‐ p. Jambor – cez realitné kancelárie sa predaj pohybuje od 35 € až po 100 €. Preto tiež 

navrhuje toto uznesenie zrušiť. 

 

V rámci rozpravy už neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 6/2020. 

 
K bodu: Úprava cenovej mapy 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predložených informáciách a predloženom návrhu: 

 

1. Ruší  

uznesenie  61/2019 zo dňa 10. júna 2019 

 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 
 

K bodu  

UZNANIE DLHU VOČI SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, 

Š.P. 

Informáciu predniesol Ing. Misár. Voči spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

má obec dlh vo výške 34 242,82 €, ktorý je podľa zásad hospodárenia povinná splatiť. Obec 

požiadala  o odsúhlasenie splátkového kalendára, zatiaľ však neprišla odpoveď. 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 7/2020. 

 
K bodu: Uznanie dlhu voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii:  

 

Schvaľuje  

uznanie záväzkov obce voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. v celkovej výške 

34 242,82 € 

 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 
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Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

 

K bodu 

VYROVNANIE DLHU VOČI SPOLOČNOSTI TIGRID s.r.o. 

Chronológiu vzniknutia dlhu predložil Ing. Misár. Dlh vo výške 5600,00 € vznikol 

objednaním opravy fasády obecného úradu v rovnakých farbách ako  kultúrny dom dňa 

5.12.2018. Následne dňa 11.12.2018 bola vystavená faktúra na sumu 5599,20 € za vykonané 

práce. Nakoľko do mesiaca november 2019 faktúra nebola uhradená, spoločnosť Tigrid, s.r.o. 

podala na Okresnom súde v Michalovciach návrh na vydanie platobného rozkazu na 

zaplatenie sumy 5599,20 € s príslušenstvom. Následne Okresný súd vydal pre obec Kaluža 

platobný príkaz uhradiť spoločnosti Tigrid, s.r.o. sumu 5599,20 € a príslušenstvo 335,50 do 

15 dní odo dňa vydania rozkazu. 5. decembra 2020 obec so spoločnosťou Tigrid, s.r.o. 

podpísala dohodu o urovnaní dlhu v splátkach a keďže boli splátky podľa dohody uhradené, 

Okresný súd zrušil platobný rozkaz a obci nevyplynula  povinnosť platiť príslušenstvo.  

 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 8/2020. 

 
K bodu: Vyrovnanie dlh voči spoločnosti TIGRID, s.r.o. 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po vypočutí si informácie a predloženom návrhu  

 

 

1. Berie na vedomie  
Vyrovnanie dlhu voči spoločnosti TIGRID, s.r.o. v celkovej výške 5599,20€ 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

K bodu  

KÚPA SNEŽNÉHO PLUHU A POSYPOVÉHO ZARIADENIA 

 

Informáciu predniesol Ing. Misár. Starý pluh bo v dezolátnom stave a preto bolo 

potrebné kúpiť nový. Takisto posypové zariadenie neplnilo svoju funkciu. Hoci sa nepočítalo 

s tým, že bude zima mierna, v mesiaci január sa počas poľadovice tieto zariadenia naplno 

využili. 

 

Rozprava 
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‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 9/2020. 

 

 
K bodu: Kúpa snežného pluhu a posypového zariadenia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii o kúpe snežného pluhu 

a posypového zariadenia túto:  

 

 

1. Berie na vedomie  

Kúpu snežného pluhu za cenu 880,00 € a posypového zariadenia za cenu 550,00 € 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

K bodu 

OBNOVA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Informáciu predniesol Ing. Misár. Kamerový systém v obci bol nefunkčný a nerobil záznam. 

Po obnove máme momentálne funkčných 9 kamier, ktoré vyhotovujú záznam, do budúcna 

plánujeme nové kamery hlavne na miestach, kde sa vytvárajú čierne skládky odpadu. Na tieto 

miesta obec plánuje zakúpiť fotopasce. 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 10/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii o obnove kamerového systému 

v obci túto : 

 

1. Berie na vedomie  

Obnovu kamerového systému v celkovej sume 1084,00 € s DPH, v ktorej je zahrnutá analýza 

súčasného stavu - 80 €, Novy záznamník pre 32 kamier – 624 €, hard disk pre uchovanie 

nahrávok – 180 €, Inštalácia a oživenie nového záznamníka – 200 € 

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 
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K bodu  

SÚHLAS SO ZAPOJENÍM SA DO VÝZVY NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNEHO ODPADU SO SPOLUFINANCOVANÍM OBCE 5% 

Informáciu predniesol Ing. Misár. Výzvu o nenávratný finančný príspevok  zverejnilo 

Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán) cez operačný program Kvalita 

životného prostredia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu.  Spolufinancovanie 

obce by malo byť 5 %. Výhodným pre obec by bolo zakúpenie nového traktora,  

Príspevok sa poskytuje na mechanickobiologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, 

t.j.:  

- výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových 

komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie 

zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. 

mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po 

mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný 

odpad.  

- nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na 

mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných 

nádob na zmesový komunálny odpad19 a zberových vozidiel na zmesový komunálny 

odpad a iných dopravných prostriedkov).  

 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy poslanci navrhovali aj zakúpenie mulčovača alebo  štiepkovača, pričom 

výsledný odpad by sa dal využiť ako dekoračný prvok. Predseda návrhovej Roman Michulek 

predniesol návrh uznesenia č. 11/2020. 
 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predloženej informácie  

 

1. Súhlasí  

 

So zapojením  sa do výzvy  Ministerstva životného prostredia SR (riadiaci orgán) 

o nenávratný finančný príspevok  cez operačný program Kvalita životného prostredia na 

podporu triedeného zberu komunálneho odpadu so spolufinancovaním obce 5 %.  

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 
 

K bodu 

PODANIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – 

REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH SIETÍ, ROZVODOV A OSVETLENIA PRI 

BAZÉNE KALUŽA 
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Informáciu podal Ing. Misár, ktorý ozrejmil, že tento projekt začala pripravovať ešte 

Ing. Macejková. Obec podala žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, pričom tento má 

súlad s opatreniami Akčného plánu, prioritná oblasť C – rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 

C2 - Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenia atraktivít a tvorba nových produktov cestovného 

ruchu. Obec požiadala o príspevok na „Zvýšenie bezpečnosti a energetickej efektívnosti 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a elektrických rozvodov 

v rekreačnom stredisku Kaluža“. Realizácia projektu by v prípade úspešnosti projektu bola 

v čase od 1. apríla 2020 do začiatku sezóny. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 

40 630,00 €. 

 

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 12/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predloženej informácie  

 

 

1. Berie na vedomie  

 
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia elektrických sietí, rozvodov 

a osvetlenia pri bazéne Kaluža. 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

K bodu  

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce predniesla Hlavná kontrolórka Mgr. 

Anna Kosánová. Vysvetlila, že na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 

ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva vykonala kontrolu  

1. Aktuálnosti vlastných právnych predpisov a prijatých vnútroorganizačných noriem 

a zásad schválených v podmienkach obce. 

2. Kontrolu dodržiavania zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti 

3. Kontrolu dodržiavania zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

Vypracovávala interné predpisy, nariadenia a dokumenty. 

Všetky správy sú uložené na obecnom úrade Kaluža. 

Rozprava 
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‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 13/2020. 

 

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predloženej správy hlavnej kontrolórky 

obce Mgr. Anny Kosánovej túto:  

 

 

1. Berie na vedomie  

 

Hlasovanie 

Za:    5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár) 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

bez pripomienok. 

 

K bodu  

JARNÉ UPRATOVANIE V OBCI 

Informáciu predniesol Ing. Misár. Počas jarných dní obec plánuje pristaviť niekoľko 

veľkokapacitných kontajnerov na likvidáciu odpadu z domácností počas jarného upratovania. 

Bude potrebné vyšpecifikovať zloženie odpadu určeného na likvidáciu.  

Rozprava 

‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne pripomienky. Predseda návrhovej Roman 

Michulek predniesol návrh uznesenia č. 14/2020. 

 

 

K bodu  

RÔZNE 

- Ing. Misár predniesol informácie o Výsledku auditu za rok 2018, ktorý bol vypracovaný 

audítorkou Slávkou Molčányovou, tento je zverejnený na úradnej stránke obce. Z auditu 

vyplýva, že došlo k určitých pochybeniam a celým auditom sa už zaoberá právny zástupca 

obce. 

- Obec pokračuje s prípravami potrebnými k rekonštrukcii cesty na novej ulici, podáva sa 

nové verejné obstarávanie na realizátora kvôli predchádzajúcej realizácii úseku pri 

cintoríne. 

- Chov koní v obci – p. Čuchranovi išla výzva na protiprávne konanie a toto bude zároveň 

zaslané aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

- Obec plánuje rozsiahlejšiu rekonštrukciu bazéna v obci, na ktorom je potrebné vykonať 

výmenu bazénovej fólie, hydroizolácií, bazénovej technológie, úpravovne vody 

a ektroinštalácií. Náklady na rekonštrukciu by predstavovali 267 000,00€ , pri oprave 

čerpadiel by sa suma navýšila o sumu 98 000,00 €. Obec ešte čaká na ďalšie ponuky. 

- Obec pracuje na príprave nových nájomných zmlúv s vlastníkmi chatiek v Chatárskej 

osada pri hoteli Merkúr, vypracoval sa nový geometrický plán s presným zameraním 

jednotlivých parciel 
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- Na žiadosť obyvateľov obec pristúpila k rozhodnutiu a prijatiu VZN o Zákaze ohňostrojov 

v obci počas celého roka s výnimkou Silvestra a Nového roka. Do prijatia VZN obec 

nebude vydávať súhlasné stanovisko k realizácii ohňostroja. 

- ďalšie informácie podal Ing. Misár ohľadom uskutočnení Kalužskej tancovačky 

a odpredaji nepotrebných zariadení (hrabačka, hasiaca striekačka...) 

 

 

k bodu  

DISKUSIA 

 

- V rámci diskusie poslanec Jambor upozornil na potrebu prijatia VZN o hluku v obci počas 

letnej turistickej sezóny, preskúmanie navigačného systému na Google street, nakoľko 

niektoré označené body sa nezhodujú so skutočnosťou. Ďalej upozornil na potrebu 

presnejšieho vyberania dane z nehnuteľnosti a tiež poukázal na stromy v oddychovej časti 

obce pri čísle domu 11.   

- Jednotlivé požiadavky vysvetlil Ing. Misár – VZN k hluku pripraví Mgr. Kosánová, 

určite však hluk nebudeme tolerovať, ohľadom Google street je potrebné kontaktovať 

priamo spoločnosť, aby vykonala nápravu, daň z nehnuteľností sa vyberá na základe 

doručených oznámení jednotlivých ubytovacích zariadení, presnejšie údaje obec nedokáže 

získať. Čo sa týka stromov, už je vydané rozhodnutie na výrub, v najbližšej dobe sa 

pristúpi k ozdravnému rezu a k výrubu určených stromov.  

- P. Misár oboznámil prítomných s možnosťou informovania obyvateľov prostredníctvom 

SMS, kedy by potrebná informácia bola doručená do mobilného telefónu obyvateľa a bol 

by informovaný aj v čase, keď obecný rozhlas nebude môcť počuť. Túto možnosť prítomní 

privítali. 

- Do diskusie sa zapojili aj obyvatelia obce 

- p. Dudášová upozornila na voľný pohyb psov po obci a zanechávanie exkrementov 

v cudzích dvoroch, musíme predísť útoku psov na ľudí, k čomu dostala informáciu, že 

je potrebné získať dôkaz – najlepšie fotografiu o tom, že ide o toho konkrétneho psa 

- p. Bačík – poprosil o preloženie rozpisu odchodov autobusov na autobusových 

zastávkach nižšie, nakoľko nižší ľudia na rozpis nevidia 

- p. Durkai – problém osvetlenia na viniciach a v chatových osadách, pouvažovať nad 

možnosťou solárneho osvetlenia 

- p. Macurová – potreba rýchlejšieho zverejňovania informácií na úradnej stránke obce 

 

k bodu  

ZÁVER 

Zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Ing. Marek Misár 

zastupujúci starosta obce 

Overovatelia zápisu: 

 

Jozef Jambor   ...................................................... 

Mgr. Iveta Kalaninová ...................................................... 

 

Zapísala: 

Mgr. Vladimíra Ficová 


