
U Z N E S E N I A   
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši, 

ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2020 
 

 

 

Uznesenie č. 25/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Kalši.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 26/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši  s c h v a ľ u j e: 

1. Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve medzi obcou Kalša a VVS a.s. Košice o spolufinancovaní akcie: „Kalša - 

rozšírenie kanalizácie“ v nasledovnom rozsahu: 

 

SO 01 - Rozšírenie kanalizácie,  časť 

stoka „A“     PP 315 x 11,4     od km 0,286 - po km 0,386    o dĺžke  100,0 m 

                    (z celkovej pov. dĺžky 640 m) 

- vrátane kanalizačných šácht v počte – 2 ks       Š č. 11 a č. 12     

stoka „A-1“ PP 315 x 11,4     od km 0,000 - po km 0,100    o dĺžke   100,0 m 

   (z celkovej pov. dĺžky 100 m) 

- vrátane kanalizačných šácht v počte – 4ks      od Š č. 19 - po Š č. 22   

Kanalizácia           s p o l u :     o dĺžke   200,0 m 

SO 02 – Kanalizačné domové prípojky 
- na stoke „A“  v počte - 11 ks   časť od bodu napojenia po hranicu nehnuteľnosti  

- na stoke „A-1“ v počte -   6 ks  časť od bodu napojenia po hranicu nehnuteľnosti  

 

 

 

2. odpredaj celého spoluvlastníckeho podielu Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Košice, ktorá tento kúpi do svojho výlučného vlastníctva za vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH. Odpredaj sa 

uskutoční po uplynutí päť ročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, 
 

3. p o v e r u j e  starostku obce na uzatvorenie a podpísanie tejto zmluvy. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020 

 

Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                   starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 27/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2021. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce Kalša 

č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce 

Kalša. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 29/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce Kalša 

č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje Stanovenie výšky zmluvných poplatkov za služby 

v roku 2021 na území Obce Kalša. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 31/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši : 

 
1. berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia  hlavného kontrolóra Obce Kalša Ing. Jána 

Mantiča dňa 14. 2.2021. 

2. vyhlasuje  termín  voľby  hlavného  kontrolóra  Obce  Kalša  nasledovne: 60 dní po skončení 

krízovej situácie. 
3. určuje podmienky  na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra: 

 

1. Kvalifikačný predpoklad,  minimálne úplné stredné vzdelanie a doručenie   nasledovných 

dokladov: 

a/  písomná prihláška 

b/  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

c/  profesijný  životopis 

d/  doklad o vzdelaní  

e/  súhlas so spracovaním osobných dokladov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č.       

     428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

f/   písomná predstava  o výkone činnosti 

 

4. ukladá obecnému úradu 

 a/  zverejniť termín predkladania žiadostí a dokladov na voľbu  hlavného kontrolóra Obce Kalša 

v zmysle § 18 a/  zákona č. 369/1990  Z. z.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, 

 b/  informovať potenciálnych uchádzačov o termíne konania voľby miestneho kontrolóra 

a požiadavke na vystúpenie pre každého uchádzača pred zastupiteľstvom v trvaní max. 5 minút. 

 

5. určuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Kalša nasledovne:  

- voľbu kontrolóra bude viesť starosta Obce  Kalša 

- obálky so žiadosťami jednotlivých uchádzačov o funkciu kontrolóra sa budú otvárať 3 dni pred 

konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva komisiou, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo na 

zasadnutí, ktoré bude predchádzať voľbe kontrolóra  

- náležitosti každej žiadosti posúdi komisia 

- každý uchádzač, ktorý splní podmienky na zaradenie do volieb, odprezentuje pred voľbou svoju 

koncepciu kontrolnej činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí obecného  

zastupiteľstva v rozsahu cca 5 minút 

- voľba sa uskutoční verejným hlasovaním.  

 

6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 0,2. 

 

Hlasovanie 

 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 



Uznesenie č. 32/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje ročnú odmenu hlavného kontrolóra vo výške 30 % 

platu. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 33/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje dotáciu v roku 2020 pre jedno dieťa s trvalým 

pobytom na území obce Kalša  v centre voľného času,  ktoré sa  nachádza mimo  územia obce 

Kalša vo výške 40,- €, a to na základe predloženej žiadosti. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 



Uznesenie č. 34/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši berie na vedomie: 

1. úpravu rozpočtu Obce Kalša rozpočtovým opatrením č. 09/ST/2020, 10/ST/2020 

a 11/ST/2020   

2. informáciu starostky obce o priebehu testovania COVID-19 v obci Kalša 

3. informáciu starostky obce o priebehu realizácie projektu: Obnova a stavebné úpravy 

budovy hasičskej zbrojnice 

4. informáciu starostky obce o stave projektu: Protipovodňová ochrana obce Kalša 

5. informáciu starostky obce o priebehu realizácie projektu: Kalša – rozšírenie kanalizácie 

6. informáciu starostky obce o stave projektu: Riešenie havarijného stavu kotolne 

7. informáciu starostky obce o stave projektu: Modernizácia zasadačky 

 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za: 
7 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Róbert Molnár Ing. Peter Florek 

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 30.11.2020  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B E C     K A L Š A  
 

Z Á P I S N I C A 

 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši dňa 30. novembra 2020 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia a konštatovanie uznášaniaschopnosti OZ. 

2. Určenie zapisovateľa.  

3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Kalši. 

4. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej 

zmluve uzavretá medzi Obcou Kalša a Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a. s. Košice – návrh. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január až jún 2021.  

6. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša – návrh. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – návrh. 

8. Stanovenie výšky zmluvných poplatkov za služby v roku 2021 na území obce Kalša. 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.  

10. Odmena hlavného kontrolóra – návrh. 

11. Rôzne. 

12. Záver 
 

K bodu č. 1, 2 a 3: 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvorila a viedla starostka obce Ing. 

Gabriela Ivaňáková. Skonštatovala, že prítomní sú všetci poslanci a OZ je uznášania 

schopné. Za zapisovateľku určila p. Annu Tothovú.  

 P. starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. K programu neboli 

žiadne pripomienky a bol jednohlasne schválený. 
 

K bodu č. 4: 

P. starostka predniesla návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvy 

o budúcej zmluve s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.. Jedná sa o podobnú 

zmluvu, aká bola uzatvorená s vodárenskou spoločnosťou pred dvoma rokmi a ktorá rieši 

spoluúčasť vodárenskej spoločnosti na financovaní projektu na rozšírenie kanalizácie v obci, 

pričom spoluúčasť už bola uhradená z prostriedkov obce. P. starostka uviedla, že pracuje na 

tom, aby sa dokončená časť kanalizácie – stoka A a stoka A1 –  skolaudovala a odovzdala do 

správy vodárenskej spoločnosti, aby sa občania mohli napájať na verejnú kanalizačnú sieť. OZ 

návrh zmluvy a odpredaj stavby jednohlasne schválilo. Zároveň OZ poverilo starostu obce Ing. 

Ivaňákovú podpisom zmluvy. 
 

K bodu č. 5: 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január až jún 2021 aj vzhľadom na voľbu hlavného 

kontrolóra predložil kontrolór obce Ing. Mantič. OZ plán kontrolnej činnosti na uvedené 

obdobie jednohlasne schválilo. 

 

K bodu č. 6:  

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) č. 3/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi predniesla poslancom 



starostka obce Ing. Ivaňáková. Toto VZN rieši okrem iného aj zber a likvidáciu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej „BRKO“) v nadväznosti na novú 

úpravu zákona o odpadoch. BRKO sa má ukladať do rozložiteľného vrecka a následne 

do vhodného vedierka, pričom občania by sa mali zaviazať, že  BRKO bude pravidelne 

odovzdávať. V súčasnosti je však možná výnimka, to znamená, že ak 100% domácností 

na základe čestného vyhlásenia preukáže, že BRKO kompostuje doma nemusí sa tento 

odpad zbierať. Spoločnosť FÚRA, ktorá pre našu obec zabezpečuje zber odpadu ponúka 

kompostéry, pričom cena jedného je 60,- eur. Ak by obec mala zabezpečiť kompostéry 

pre všetky domácnosti bol by to náklad cca 10.000,- až 12.000,- eur.  

 Vo VZN je zakomponovaný aj zber jedlých olejov a tukov z domácností. 

 K návrhu VZN č. 3/2020 neboli žiadne pripomienky a OZ sa na tomto VZN jednohlasne 

uznieslo. 

 

K bodu č. 7: 

 Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady rieši zvýšenie poplatku za komunálny odpad na osobu a deň zo súčasných 0,041 

eura na 0,049 eura na osobu a kalendárny deň.  

 P. starostka vysvetlila, že do poplatku sa započítavajú aj náklady na zabezpečenie 

zberných nádob. 

 Ing. Molnár vyjadril svoj názor, že v nadväznosti na separovanie odpadu by 

predpokladal nižšie náklady. Úroveň separovania odpadov obci za predchádzajúci rok 

bola vo výške 18,34 % z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci 

v uvedenom období, čo je dosť málo. Je to na porovnateľnej úrovni s okolitými obcami. 

 P. Čigášová sa spýtala, či by nebolo možné odsledovať, ktorá domácnosť koľko odpadu 

vyseparuje – p. starostka sa vyjadrila, že by to bolo veľmi obtiažne. Technicky nie je 

možné v súčasnej dobe všetok odpad odvážiť. 

 P. starostka vysvetlila, že náklady na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu 

zvyšuje vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov. Na druhej strane je dobré, že 

občania majú možnosť odpad z domácnosti doniesť do kontajnera, pretože v minulosti 

sa okolo obce vytvárali čierne skládky, ktoré obec aj tak musela likvidovať.  

 OZ sa na ZVN č. 4/2020 uznieslo jednohlasne. 

 

K bodu č. 8: 
OZ schválilo výšku zmluvných poplatkov, ktoré vyberá obec Kalša podľa predloženého návrhu 

jednohlasne.  

 

K bodu č. 9: 

 P. starostka informovala OZ, že 14. februára 2021 končí funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra obce. Vznikol však legislatívny problém v súvislosti s krízovou situáciou a 

núdzovým stavom vzhľadom na šírenie ochorenia COVID – 19. Po konzultácii 

s právnikom, tento odporučil, aby sa voľby konali 60 dní po ukončení krízovej situácie.  

 OZ teda odsúhlasilo termín voľby hlavného kontrolóra 60 dní po skončení krízovej 

situácie. OZ schválilo spôsob voľby hlavného kontrolóra jednohlasne. Termín na 

predkladanie prihlášok do výberového konania na post hlavného kontrolóra bude včas 

zverejnený.  

 

K bodu č. 10: 
P. starostka navrhla ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30% ročného platu. 

OZ tento návrh jednohlasne schválilo.  

 



K bodu č. 11: 

 P. starostka navrhla výšku dotácie na rok 2021 na deti z obce, ktoré navštevujú centrá 

voľného času mimo obce rovnakú ako v predchádzajúcom roku, a to 40,- € na jedno 

dieťa. 

 P. starostka predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

09/ST/2020, 10/ST/2020 a 11/ST/2020. Rozpočtové opatrenia riešia: 

 dotáciu na projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ – bolo vytvorené nové pracovné miesto 

v súvislosti s projektom na rekonštrukciu kuchyne v materskej škole, pričom 95% 

mzdy novej zamestnankyne prepláca úrad práce, 

 odmeny za celoplošné testovanie COVID – 19, 

 zníženie položiek na akcie Deň obce a Mikuláš, 

 zvýšenie položiek: odvody do poisťovní, materiál, poistenie majetku. 

OZ zobralo rozpočtové opatrenia na vedomie. 

 P. starostka informovala OZ o testovaní obyvateľov na prítomnosť vírusu 

spôsobujúceho ochorenie COVID – 19. Doposiaľ sa uskutočnili 2 kolá testovania 

s výsledkom 1 pozitívny.  

 P. starostka informovala OZ o projektoch: 

 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice s autobusovou zastávkou – bude ukončený do 

konca roka. 

 Rozšírenie kanalizácie – práce na ďalšej vetve sa končia. 

 V súvislosti s riešením havarijnej situácie v kotolni obecného úradu bola obci 

poskytnutá dotácia z ministerstva školstva – prebiehajú práce na zateplení budovy 

zbúraní komína. 

 Boli ukončené práce na rekonštrukcii zasadačky. 

 Protipovodňová ochrana obce Kalša – prebieha kontrola verejného obstarávania na 

Úrade pre verejné obstarávanie. Obec požiadala o preloženie lehoty začiatku 

realizácie projektu. 

 V súvislosti s rozšírením kanalizácie bola opravená cesta smerom ku kameňolomu 

– bol použitý frézovaný asfalt, ktorý bol uvalcovaný a ošetrený penetračným 

nástrekom. Podobne prebieha aj úprava cesty k domu p. Gergeľa. 

 

K bodu č. 12: 

Starostka obce Ing. Ivaňáková sa prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila 14. 

zasadnutie OZ. 
 

V Kalši 01. 12. 2020 

Zapísala: Anna Tothová 

 


