Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža zo dňa 3.8.2020

Obec Kaluž a

Obecný ú rad, 072 36 Kaluž a
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža
konaného dňa 3. augusta od 18:00 hod
Prítomní:
Ďalší prítomní:

Poslanci: Rudolf Bendžuch, Jozef Jambor, Mgr. Iveta Kalaninová, Roman
Michulek, Ing. Marek Misár
Mgr. Alena Michuleková – zamestnanec OcÚ
Podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výzva OPKZP-PO1-SC111-2017-32 – kúpa technologického zariadenia na triedený
zber komunálnych odpadov
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Marek Misár, zastupujúci starosta obce.
Privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Rozprava
‐ S predloženým programom prítomní súhlasili a v rámci rozpravy neboli predložené
žiadne pripomienky a iné návrhy. Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predniesol návrh
uznesenia č. 113/2020
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K bodu 1:

Otvorenie, schválenie programu zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a jednotlivých
bodov programu obecného zastupiteľstva tento program rokovania:
1. Schvaľuje
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár)
0
0

Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár konštatoval, že program bol schválený tak ako
bol predložený.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh predniesol zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár
Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:
Zapisovateľka:

Mgr. Alena Michuleková

Členovia návrhovej komisie:

- Mgr. Iveta Kalaninová
- Jozef Jambor

Overovatelia zápisnice:

- Rudolf Bendžuch
- Roman Michulek

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.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č.
114/2020
K bodu 2:

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom návrhu:
1.

Určuje
a)
Členov návrhovej komisie v zložení:
b)

Overovateľov zápisnice v zložení:

c)

Zapisovateľka:

- Mgr. Iveta Kalaninová
- Jozef Jambor
- Rudolf Bendžuch
- Roman Michulek
- Mgr. Alena Michuleková

Hlasovanie
Strana 2 z 4

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža zo dňa 3.8.2020

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár)
0
0

Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
tak, ako bol predložený.
K bodu 3.
Výzva OPKZP-PO1-SC111-2017-32 – kúpa technologického zariadenia na triedený zber
komunálnych odpadov
Informáciu o potrebe schválenia uznesenia v predloženom znení predniesol Ing. Marek
Misár, zastupujúci starosta obce. Informoval o tom, že v rámci výzvy, do ktorej sa obec zapojila
je potrebné schváliť uznesenie s presne vyčísleným rozpočtom a spolufinancovaním
z obecných prostriedkov.
‐

Rozprava
V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne návrhy, ani doplnenia.

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia
č. 115/2020
K bodu 3:
Výzva OPKZP-PO1-SC111-2017-32 – kúpa technologického zariadenia
na triedený zber komunálnych odpadov
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej informácii:
1. Schvaľuje
Spolufinancovanie projektu:
- Názov projetku: „Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych
odpadov v obci Kaluža“
- Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
- Výška celkových oprávnených výdavkov projektu: 85 371,20 eur
- Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov obce: 4 268,56 eur (5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu)
Hlasovanie
Za:
5 (Bendžuch, Kalaninová, Jambor, Michulek, Misár)
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Zastupujúci starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia
tak, ako bol predložený.
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K bodu 4
Diskusia
Zastupujúci starosta obce otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne témy
na diskusiu v rámci tohto bodu.
K bodu 5
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. Alena Michuleková
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