
U Z N E S E N I A   
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši, 

ktoré sa konalo dňa 15. júna 2020 
 

 

 

Uznesenie č. 11/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Kalši.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za:  

7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 15.06.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za:  

7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 15.06.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

 



Uznesenie č. 13/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje  

1. Záverečný účet Obce Kalša a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

2. Vysporiadať schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 18 350,17 EUR z prebytku 

finančných operácií.  

3. Použitie zostatku z finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 739,56 

EUR.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za:  

7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 15.06.2020  

  

        Ing. Gabriela Ivaňáková  v.r. 

                starostka obce  

 

 

Uznesenie č. 14/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje 

1. prijatie úveru do výšky 100.000 eur za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 

zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov v obci Kalša, a to  

Protipovodňová ochrana obce Kalša, Modernizácia školskej jedálne, Trávenie voľného 

času v obci Kalša, Rozšírenie kanalizácie, Obnova hasičskej zbrojnice, Klimatizácia 

priestorov obecného úradu Kalša, Výstavba zavlažovacieho systému v areáli 

futbalového štadióna, nákup nehnuteľností v k. ú. Kalša a iné investičné projekty 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Kalši.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za:  

7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Kalši dňa 15.06.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  



Uznesenie č. 15/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši berie na vedomie 

 

1. informáciu o úprave príjmov a výdavkov rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 

04/ST/2020. 

2. správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

3. správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2019. 

4. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019. 

5. stanovisko hlavného kontrolóra k financovaniu projektov v Obci Kalša. 

6. Informáciu o stave požiadavky p. Ivety Ňarjašovej o vymeranie časti pozemku 

parc.č.209 v k.ú. Kalša. 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Neprítomní: 0  

Za:  

7 

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

Mgr. Anna Verbová, Denisa Čigášová,  František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

V Kalši dňa 15.06.2020  

  

 

        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 

 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši dňa 15. júna  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. Úprava rozpočtu Obce Kalša rozpočtovým opatrením 4/2020. 

5. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl až december 2020 

7. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2019 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

9. Záverečný účet Obce Kalša za rok 2019 

10. Financovanie schválených projektov v Obci Kalša. 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k financovaniu projektov v Obci Kalša. 

12. Rôzne 

13. 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 informovala OZ o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/ST/2020. 

V rozpočte bola znížená položka Deň obce, pričom finančné prostriedky boli presunuté na 

položku modernizácia školskej jedálne. Na účet obce boli poukázané prostriedky na sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov. OZ zobralo rozpočtové opatrenie na vedomie. 

 

K bodu č. 5: 

Správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

predniesol OZ predseda komisie p. Toth. V správe sa konštatuje, že komisia nezistila rozpor 

medzi verejným a súkromným záujmom.  OZ zobralo túto správu na vedomie.  

 

K bodu č. 6: 

Hlavný kontrolór obce Ing. Mantič predložil OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 

júl až december 2020. K návrhu neboli žiadne pripomienky a bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 7: 

Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predniesla 

p. starostka.Správa bola spracovaná nezávislou audítorkou Ing. Baňackou. OZ zobralo túto 

správu na vedomie. 

 



K bodu č. 8 a 9: 

 K záverečnému účtu obce za rok 2019 predniesol poslancom svoje stanovisko hlavný 

kontrolór obce Ing. Mantič. Odporučil  OZ uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu 

výrokom – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

 Na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra OZ schválilo Záverečný účet Obce Kalša za 

rok 2019 bez výhrad jednohlasne.    

 

K bodu č. 10 a 11: 

 P. starostka informovala poslancov o realizácii projektov, na financovanie ktorých je 

potrebná spoluúčasť obce. Jedná sa o zavlažovanie ihriska, protipovodňovú ochranu 

obce, modernizáciu školskej jedálne a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a ďalšie. 

 Obec požiadala 6 bánk o vypracovanie indikatívnej ponuky na úver, pričom ponuku 

poslali 4 banky. Najprijateľnejšiu ponuku zaslala Prima banka. 

 Obec má všetky účty vedené v banke Prima banka Slovensko, a. s. a takisto spláca dva 

úvery v celkovej výške cca 33.000,- €, ktoré jej poskytla táto banka. Obidva úvery budú 

splatené na budúci rok. Ak by sa obec rozhodla čerpať úver v inej banke musela by 

Prima banku Slovensko požiadať o súhlas s uzatvorením úverovej zmluvy s inou 

bankou.  

 Čo sa týka výšky úveru, najvyššia spoluúčasť obce ja potrebná na spolufinancovanie 

projektu na protipovodňovú ochranu obce. Zatiaľ prebieha verejné obstarávanie na 

dodávateľa prác. Podľa projektu by obec mala poskytnúť cca 119.000,- €, avšak pri 

verejnom obstarávaní môže byť vysúťažená nižšia suma. 

 Hlavný kontrolór predložil OZ súhlasné stanovisko k plánovanému úveru. 

 

K bodu č. 12: 

 P. starostka informovala poslancov o ostatnej požiadavke p. Ňarjaša, ktorý zastupuje 

svoju manželku ako spoluvlastníčku nehnuteľnosti po nebohom Alexandrovi Ňarjašovi, 

pričom podľa jeho vyjadrenia má záujem o celú parcelu č. 213. Ing. Urban navrhol 

postúpiť celú vec právnikovi. Ing. Molnár navrhol vymerať riadne vymeranie podielu 

p. Ňarjašovej – p. starostka uviedla, že to nie je možné bez dohody. P. starostka navrhla 

zobrať žiadosť na vedomie alebo poslať p. Ňarjašovej návrh na vymeranie pozemku, 

pričom vyzve p. Ňarjašovú aby predložila v 60 – dňovej lehote geometrický plán 

a následne sa bude OZ zaoberať ďalším postupom pri riešení tejto problematiky. 

 P. Čigášová mala otázku aká je situácia s pozemkami nad pozemkom Kotrlecových 

v časti obce na Tanurkách. P. starostka uviedla, že od ostatného zasadnutia nie sú žiadne 

nové informácie. 

 Ing. Mantič upozornil, že pracovníci vodárenskej spoločnosti rozkopali pozemok pri 

odstraňovaní poruchy pri dome súpisné číslo 189.  terén tam klesá, preto navrhol 

upozorniť vodárenskú spoločnosť, aby zjednala nápravu. 

 P. Čigášová mala otázku, či namiesto Dňa obce by sa nedal usporiadať aspoň futbalový 

turnaj. Poslanci aj p. starostka sa vyjadrili, že je to problematické vzhľadom na trvajúce 

protiepidemické opatrenia. 

 P. Čigášová mala pripomienku, že obec je povinná v zmysle zákona o odpadoch 

zabezpečiť pre svojich občanov kompostéry. Navrhla sledovať, či nebudú vypísané 

výzvy na ich zabezpečenie v rámci nejakých projektov. P. starostka jej odpovedala, že 

pravidelne sleduje výzvy na podávanie projektov. Momentálne takáto výzva nie je 

vypísaná. 

 Ing. Urban upozornil, že niektorí občania vyvážajú odpad z domácnosti na pozemky pri 

brehoch potoka.  



 

K bodu č. 3:   
Starostka obce Ing. Ivaňáková sa prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila 11. 

zasadnutie OZ. 

 

 

V Kalši 16. 06. 2020 

Zapísala: Anna Tothová 

 

 


