
U Z N E S E N I A   
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši, 

ktoré sa konalo dňa 28. februára 2022 
 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Kalši.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

                                          

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši  s c h v a ľ u j e  Inventarizáciu majetku Obce Kalša k 31. 12. 

2021 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 



Uznesenie č.6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši  s c h v a ľ u j e  Inventarizáciu majetku ZŠsMŠ Kalša k 31. 12. 

2021. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje projektový zámer „TJ plynofikácia budovy“. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje projektový zámer „ Oprava tribúny v športovom 

areáli TJ Mladosť Kalša“ 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje projektový zámer „Kalša – rozšírenie kanalizácie 

2.etapa“ 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje projektový zámer „ Vodorovné značenie komunikácii 

v obci Kalša“ 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši schvaľuje 

1. čerpanie existujúceho úveru v roku 2022 za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov v obci 

Kalša, a to Protipovodňová ochrana obce Kalša, Trávenie voľného času v obci Kalša,  

nákup nehnuteľností v k. ú. Kalša, Plynofikácia budovy TJ, Oprava tribúny 

v športovom areáli a iné investičné projekty schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Kalši.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   Ing. Gabriela Ivaňáková  

                starostka obce v.r. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 12/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši berie na vedomie 

 

1. Informáciu o úprave rozpočtu príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu a úprava 

rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia 1/2022. 

2. Správu hlavného  kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

3. Informáciu starostky obce o stave projektu „Protipovodňová ochrana obce Kalša“ 

4. Informáciu starostky obce o pridelení finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

detského ihriska. 

5. Informáciu starostky obce o možnostiach vybudovania priechodov v obci. 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Florek, Mgr. Anna Verbová 

Za: 
5 

Juraj Toth, Ing. Miroslav Urban, Ing. Robert Molnár, Denisa Čigášová, 

František Ičo 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V Kalši dňa 28.2.2022 

 

 

   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 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši dňa 28. februára 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.1/2022. 

5. Inventarizácia. 

6. Financovanie schválených projektov v Obci Kalša. 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu č. 1, 2 a 3: 

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

Gabriela Ivaňáková. Skonštatovala, že neprítomní sú dvaja poslanci (Mgr. Verbová – 

ospravedlnená, Ing. Florek - 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. 1/2022, ktoré riešilo úpravu 

rozpočtu najmä v súvislosti: 

- s aktualizáciou softwéru v jedálni základnej školy s materskou školou (ďalej ZŠ 

s MŠ),  

- so spracovaním projektu na plynofikáciu budovy telovýchovnej jednoty,  

- so zmenou príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (prechod zo 

stravných poukážok na finančný príspevok), 

-  s vrátením dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi pre úrad práce (nevyčerpaná 

dotácia z predchádzajúceho roka), 

- s externým manažmentom v rámci realizácie projektu na protipovodňovú ochranu 

obce (ide o bežný výdaj, nie kapitálový) 

- zapojenie príjmov z vratiek za školu do rozpočtu. 

 K úpravám neboli žiadne pripomienky a OZ vzalo úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022 na vedomie. 

 

K bodu č. 5: 

 P. starostka oboznámila OZ s inventarizáciou majetku Obce Kalša. Predniesla 

stanovisko inventarizačnej komisie, ktorá skonštatovala, že nebol zistený rozdiel medzi  

účtovným a fyzickým stavom . 

 Rovnako oboznámila p. starostka OZ aj s inventarizáciou ZŠ s MŠ Kalša, kde 

inventarizačná komisia takisto konštatovala, že nebol zistený rozdiel medzi účtovným 

a fyzickým stavom majetku ZŠ s MŠ Kalša. 



 OZ schválilo inventarizáciu majetku Obce Kalša a ZŠ s MŠ Kalša k 31. 12. 2021 

jednohlasne. 

 

K bodu č. 6: 

 P. starostka informovala poslancov o výzve Slovenského olympijského výboru na 

podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Predmetom žiadosti by bola plynofikácia 

budovy telovýchovnej jednoty, nakoľko sú v tejto budove vysoké náklady na elektrickú 

energiu. Je potrebné zo strany OZ schváliť projektový zámer. 

 V súvislosti s opravou tribúny na miestnom ihrisku by bolo dobré takisto schváliť 

projektový zámer pre prípad, že by bola vypísaná výzva na podávanie takýchto 

projektov, nakoľko je tribúna v stave, keď potrebuje opraviť. 

 P. starostka uviedla, že by bolo dobre spracovať aj projekt na vybudovanie kanalizácie 

v tých častiach obce, kde ešte kanalizácia nie je. Informovala OZ o tom, že sa dokončuje 

kanalizácia v rámci projektu, ktorý je spracovaný, a na ktorý bola obci poskytnutá 

dotácia. 

 Obec má spracovaný projekt na opravu miestnych komunikácií, p. starostka navrhla 

doplniť do projektu aj opravu cesty pod Kamennou horou, keďže aj táto komunikácia 

je už v zlom stave a oprava je už tiež potrebná. 

 OZ po týchto informáciách schválilo  projektové zámery na plynofikáciu budovy 

telovýchovnej jednoty, na opravu tribúny, na dobudovanie kanalizácie a na opravu cesty 

pod Kamennou horou jednohlasne. 

 P. starostka informovala poslancov o schválení nenávratného finančného príspevku pre 

obec na projekt „ Trávenie voľného času v obci Kalša“. Realizáciou tohto projektu 

dôjde k doplneniu herných prvkov v priestoroch detského ihriska, prestrešeniu 

pieskoviska. Toto miesto bude slúžiť všetkým obyvateľom obce, hlavne matkám 

s deťmi a tiež deťom a žiakom základnej školy s materskou školou. 

 

K bodu č. 7: 

 Hlavný kontrolór obce predložil OZ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorá 

pojednáva o vykonaných kontrolách v roku 2021 a o vypracovaní odborných stanovísk 

k záverečnému účtu Obce Kalša za rok 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na roky 

2023-2024.  OZ zobralo túto správu na vedomie.  

 

 K bodu č. 8 

 P. starostka informovala OZ, že v súvislosti so zriadením priechodov pre chodcov sa 

uskutočnilo jednanie za účasti zástupcov polície, správy ciest a okresného úradu. Jedná 

sa nové priechody pri autobusovej zastávke  smerom k železničnej stanici, pri parku 

oproti č.d. 139, pri grécko-katolíckom kostole a pri dome smútku. Uviedla, že podľa 

vyjadrenia dopravného inžiniera by bolo problematické zriadenie priechodu smerom 

k železničnej stanici, pretože je tam dosť zlá viditeľnosť a je potrebné na strane pri 

autobusovej zastávke vybudovať spevnenú plochu a zároveň tento priestor náležite 

osvetliť. Za účelom zriadenia týchto priechodov je potrebné spracovať projektovú 

dokumentáciu a následne ju dať na schválenie dopravnému inžinierovi. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo tento projektový zámer. 

 Ing. Molnár mal otázku, či nebude vypísaná výzva aj na projekty na rekonštrukciu 

mostov; p. starostka odpovedala, že v súčasnej dobe nemá takú informáciu. 

 P. Čigášová podotkla, že by bolo dobré zabezpečiť plynové potrubie, ktoré prechádza 

ponad potok pred poškodením, napr. ostnatým drôtom. Poslanci dodali, že takto by bolo 

dobré zabezpečiť aj vodovodné potrubie. 



 Ing. Mantič mal pripomienku, či by nebolo dobré vysporiadať aj cestu smerom ku 

kameňolomu, nakoľko, táto nie je vo vlastníctve obce. 

 P. Čigášová uviedla, že je potrebné venovať sa oprave ciest v obci. P. starostka 

odpovedala, že obci bola zaslaná spracovaná cenová ponuka na opravu výtlkov, ktorou 

je možné sa zaoberať. 

 P. starostka informovala poslancov, že je potrebné schváliť čerpanie úveru na 

Protipovodňová ochrana obce Kalša, Trávenie voľného času v obci Kalša,  nákup 

nehnuteľností v k. ú. Kalša, Plynofikácia budovy TJ, Oprava tribúny v športovom areáli 

a iné investičné projekty schválené Obecným zastupiteľstvom v Kalši. OZ čerpanie 

úveru na realizáciu týchto aktivít jednohlasne schválilo. 

 V súvislosti s realizáciou projektu na protipovodňovú ochranu p. starostka podala 

informáciu, že doc. Mock ju informoval o podobnej situácii v obci Čaňa. P. starostka 

po konzultácii so starostom uvedenej obce oboznámila OZ, že tam boli vybudované 

oporné múriky a v súčasnej dobe už v týchto miestach k záplavám dochádza minimálne. 

Je rozdiel v aj v podloží. Kým v Čani je štrkové v Kalši je ílovité. P. starostka 

konzultovala situáciu ohľadom podnetu na zastavenie prác na potoku s pracovníkom 

riadiaceho orgánu – ak by obec zastavila projekt, musela by všetky prostriedky doteraz 

použité vrátiť. Toto vyjadrenie spolu s vyjadrením Slovenského vodohospodárskeho 

podniku bolo doc. Mockovi zaslané s informáciou, že v rámci vodoprávneho konania 

sa ku stavbe vyjadrovali všetky kompetentné inštitúcie. Poskytla mu aj fotografie 

z povodne v roku 2010 z ktorých je zrejmé aké škody na nehnuteľnostiach voda 

napáchala. Doc. Mock sa vyjadril, že chápe, ale svoj názor nezmenil. 

 

K bodu č. 9: 

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

ukončila 21. zasadnutie OZ. 
 

V Kalši 01. 03. 2022 

Zapísala: Anna Tothová 

 

 

 


