
U Z N E S E N I A  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši, 

ktoré sa konalo dňa 2.mája 2022 

 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje návrh programu rokovania 22.zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Kalši.  

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši   s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce Kalša rozpočtovým 

opatrením č. 3/2022 

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 



Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši   s c h v a ľ u j e komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce 

Kalša v zložení: Ing. Miroslav Urban-predseda, členovia: Ing. Robert Molnár, František Ičo 

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši   s c h v a ľ u j e Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Kalša na roky 2022 – 2028 

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši   s c h v a ľ u j e  zmenu v uznesení č. 31/2020, a to zmenu 

v ods.3b nasledovne: údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši berie na vedomie 

1. Informáciu o úprave rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2,4/2022 

2. Informáciu starostky obce o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra na 13.6.2022 

3. Informáciu starostky obce o stave projektu Kalša – rozšírenie kanalizácie 

4. Informáciu starostky obce o stave projektu Protipovodňová ochrana obce Kalša 

5. Informáciu starostky obce o možnosti pokračovania projektu Predškoláci 

6. Informáciu starostky obce o podpise zmluvy s PPA na projekt Trávenie voľného času 

v obci Kalša 

7. Žiadosť p. Ivety Ňarjašovej o odkúpenie pozemku 

8. Informáciu starostky obce o konaní Dňa zeme 30.4.2022 

9. Informáciu starostky obce o konaní Dňa detí 29.5.2022 

10. Informáciu starostky obce o dátume konania Dňa obce 28.8.2022 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Neprítomní: 0 Ing. Miroslav Urban 

Za: 
6 

Juraj Toth, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, František Ičo, Ing. 

Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 2.5.2022 

 

 Ing. Gabriela Ivaňáková 

    starostka obce v.r. 

  



O B E C     K A L Š A  

 

Z Á P I S N I C A 

 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši dňa 2. mája. 2022 

 

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 č.2,3/2022. 

5. Schválenie komisie pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Kalša. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 
K bodu č. 1, 2 a 3: 

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

Gabriela Ivaňáková. Skonštatovala, že neprítomný je jeden poslanec ( Ing. Urban - 

ospravedlnený) 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: 

 Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 2 a 4/2022, ktoré riešili úpravu 

rozpočtu Základnej školy s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v Kalši a transfer 

a platby za ubytovanie odídencov. Tieto rozpočtové opatrenia zobralo OZ na vedomie. 

 Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 riešilo úpravu prostriedkov v súvislosti s: 

- dotáciou na starostlivosť o životné prostredie – zvýšenie príjmov, 

- výnosom dane – zvýšenie príjmov, 

-  nájomným za pozemky, príspevkom na vojnové hroby - zvýšenie príjmov, 

- zvýšením výdavkov na energie – verejné osvetlenie, dom smútku – zvýšenie cien 

pre veľkoodberateľov; Ing. Roško upozornil, že prostriedky na elektrickú energiu 

nebudú do konca roka postačovať. 

 Ing. Mantič navrhol, aby elektrickú energiu v budove telovýchovnej jednoty platila 

samostatne telovýchovná jednota ako samostatný subjekt – občianske združenie. ním 

projektu na plynofikáciu budovy telovýchovnej jednoty.  

 OZ navrhlo zistiť ďalšie možnosti, ako by bolo možné elektrickú energiu ušetriť. 

 K navrhovaným úpravám rozpočtu neboli žiadne ďalšie pripomienky a OZ schválilo 

rozpočtové opatrenie č. 3/2022 jednohlasne. 
 

 



K bodu č. 5: 

 P. starostka informovala poslancov, že na 13. 06. 2022 bola vyhlásená voľba hlavného 

kontrolóra na ďalšie obdobie. K tomu je potrebné schváliť komisiu na ováranie obálok 

prihlásených uchádzačov. Do tejto komisie navrhla Ing. Molnára, Ing. Urbana a p. Iča.. 

OZ zloženie komisie jednohlasne schválilo.  

 P. starostka informovala OZ, že kandidát na post hlavného kontrolóra nepredkladá výpis 

z registra trestov, iba oznamuje údaje potrebné na to, aby sme tento výpis mohli 

vyžiadať. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť uznesenie č. 31/2020 zo dňa 30. 11. 2020 

v súvislosti so zmenou týchto údajov. 
 

K bodu č. 6: 

 P. starostka sa spýtala poslancov, či nemajú pripomienky k Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, s ktorým boli oboznámení. Sú v ňom naplánované akcie na 

šesť rokov. Mgr. Verbová mala pripomienku, že je preklep v názve potoka Terebľa – 

uvedené je Trebeľa. P. starostka vysvetlila, že tak je uvádzané v oficiálnych 

dokumentoch. OZ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce jednohlasne 

schválilo. 

 P. starostka informovala poslancov o: 

- žiadosti p. Jozefíny Pikovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Nemá 

vysporiadaný pozemok, ktorý užíva. P. starostka vysvetlila, že je potrebné chváliť 

zámer obce predať majetok. Obec si musí dať spracovať znalecký posudok na cenu 

pozemku, Oznámenie o zámere predať majetok obce musí byť zverejnené na 

úradnej tabuli.  K tomu je potrebné predložiť geometrický plán na majetkovoprávne 

vysporiadanie uvedených pozemkov. OZ zobralo žiadosť na vedomie. 

- návrhu p. Ivety Ňarjašovej na odkúpenie pozemku s tým, že dom zbúra obec na 

vlastné náklady. OZ vzalo tento návrh na vedomie a trvá na poslednej ponuke . 

- prebiehajúcej realizácii projektu v súvislosti s rozšírením kanalizácie na ulici pod 

Kamennou horou. 

- prebiehajúcich prácach na protipovodňovej ochrane. Práce sa zintenzívnili, podieľa 

sa na nich viac pracovníkov, kameň sa ukladá podľa projektovej dokumentácie. 

Časový sklz je jeden mesiac. 

- tom, že v rámci projektu „Predškoláci“, na ktorý sme dostali minulý rok finančné 

prostriedky boli schválené podmienky zo strany regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej RÚVZ) na jeden školský rok. Ak by sme chceli pokračovať, je 

potrebné doplniť toalety a umývadlá. Podľa vyjadrenia RÚVZ by potom mohlo 

materskú škola navštevovať 30 detí. Je teda potrebné urobiť spomínané stavebné 

úpravy. 

- podpísaní zmluvy na projekt „Trávenie voľného času v Obci Kalša“, ktorý rieši 

detské ihrisko. Nakoľko sa zvýšili ceny materiálov, vybraný dodávateľ uviedol 

nárast ceny o 13,5%. Obec však musí dostať usmernenie z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry, ako je potrebné ďalej postupovať , či je možné osloviť 

uchádzačov, ktorí sa umiestnili v súťaži na druhom a treťom mieste. 

- tom, že je potrebné opraviť pódium na amfiteátri, nakoľko sú tam na podlahe 

prehnité dosky. P. Čigášová podotkla, že sa pódium využíva raz, resp. dvakrát do 

roky. Mgr. Verbová vyslovila názor, že ak sa neopraví nedá sa využívať vôbec. 

- plánovaných akciách: 29. mája – Deň detí, 27. resp. 28. augusta 2022 – Deň obce. 

- akcii, ktorá sa uskutočnila 30. apríla a išlo o upratovanie okolia obce od odpadkov 

pri príležitosti Dňa zeme. 



- zrealizovaní veľkonočnej výzdoby pred budovou obecného úradu, pričom sa tento 

priestor dá využiť aj na vianočnú výzdobu. 

- vysadení nových stromčekov (ozdobné čerešne – sakury) v parku. 

 P. Čigášová navrhla sprístupniť kontajner na veľkoobjemový odpad raz do týždňa. P. 

starostka uviedla, že v pracovnom čase po dohode koordinátorka verejnoprospešných 

služieb preberie odpad v ktorýkoľvek deň. 

 P. Toth v súvislosti s projektom na protipovodňovú ochranu obce sa spýtal, či projekt 

rieši aj bezpečnosť staveniska. Poukázal na to, že v niektorých miestach sa zužuje cesta, 

breh je strmý. Dal na zváženie, pokiaľ to projekt nerieši, osadenie zábran v kritických 

úsekoch. Vyslovil názor, že po skončení pracovného týždňa by bolo dobré stavenisko 

ohraničiť.  

 Mgr. Verbová mala otázku ohľadom urbariátu, či niekto pokračuje v činnosti. P. 

starostka sa vyjadrila, že občania obce, ktorí sa tomu venovali už zomreli a nenašiel sa 

nikto, kto by v tom chcel pokračovať. 

 P. Toth poukázal na pozemok rodiny Tomčových, ktorý sa nachádza v strede obce a je 

zanedbaný. Nachádzajú sa na ňom polorozpadnuté stavby.  
 

K bodu č. 7: 

Na záver zasadnutia sa starostka obce Ing. Ivaňáková sa prítomným poďakovala za účasť a 

ukončila 22. zasadnutie OZ. 

 

 

 

V Kalši 02. 05. 2022 

Zapísala: Anna Tothová 

 

 


