
U Z N E S E N I A   
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši, 

ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2020 
 

 

 

Uznesenie č. 7/2020 

 

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 27.04.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2020 

 

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

č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce 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 27.04.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 



 

 

Uznesenie č. 9/2020 

 

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

č.2/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Kalša zakázané alebo 

obmedzené. 

 

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 27.04.2020  

  

 

        Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                starostka obce  

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalši berie na vedomie 

 

1. Informáciu o úprave príjmov a výdavkov rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia 1-

3/2020. 

2. Zoznam projektov a schválených zámerov Obce Kalša v roku 2020. 

3. Informáciu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o odhadovanom znížení príjmov obce 

v dôsledku vplyvov pandémie SARS-CoV-2, ktorá bude mať vplyv na ekonomický 

vývoj a verejné financie v roku 2020, teda DPFO, ktorá tvorí prevažnú časť príjmov 

obce. 

4. Stanovisko Ing.arch. Mareka J. Gryglaka k pripomienkam k projektu Protipovodňová 

ochrana obce Kalša. 

5. Informáciu MF SR o zaevidovaní žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MF SR na 

Modernizáciu futbalového ihriska a modernizáciu zariadenia kultúrneho domu v obci 

Kalša. 

6. Žiadosť p. Mareka Zamba, Kalša č.142 o zapojenie prípojky TKR. 

7. Stavebný zámer investora na parc.č. 286/2 a 288/2 – prístupová cesta, parc.č. 283 a 285 

– výstavba rodinného domu v k.ú Kalša. 

8. Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby súp.č. 332, ktorá je postavená na parc.c. 144 

v k.ú. Kalša a to z pôvodného účelu – sociálna budova na plánovaný účel – rodinný 

dom.  



9. Informáciu o previerke Okresnej prokuratúry Košice-okolie zameranej na zákonnosť 

postupu obce na základe §4 ods.5 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov. 

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

parc.č.209 v k.ú. Kalša. 

11. Informáciu o zrušení termínu Dňa obce Kalša dňa 20.6.2020 a ďalších kultúrnych 

a spoločenských podujatí, ktoré boli v roku 2020 plánované.  

 

 

 

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 27.04.2020  

  

 

        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 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši dňa 27. apríla 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 1-3/2020. 

5. VZN Obce Kalša č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území Obce Kalša – návrh. 

6. VZN Obce Kalša č.2/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území 

Obce Kalša zakázané alebo obmedzené – návrh. 

7. Projekty v obci – informácia. 

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 prítomní sú všetci poslanci a OZ je uznášania 

schopné. Skonštatovala, že zasadnutie OZ sa koná s vylúčením verejnosti a za dodržania 

hygienických opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.  

 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 OZ úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 01/ST/2020 až 

03/ST/2020. Výraznejšie úpravy rozpočtu sa týkali schválenia prostriedkov na odstránenie 

havarijného stavu kotolne vo výške 12.000,-€ z ministerstva školstva a dotácie na činnosť 

dobrovoľného hasičského zboru vo výške 3.000,- € z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

K úprave rozpočtu neboli žiadne pripomienky a OZ zobralo rozpočtové opatrenia č. 

01/ST/2020, 02/ST/2020 a 03/ST/2020 na vedomie. Rozpočtové opatrenia sú prílohou 

zápisnice.  

 

K bodu č. 5, 6: 

 P. starostka informovala poslancov o upozornení prokuratúry na to, že obec má mať 

prijaté všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) o určovaní názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev, o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej 

zelene, o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb, o organizácii miestneho 

referenda a o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste.  

 VZN o organizácii miestneho referenda a o pravidlách udržiavania čistoty v obci 

a ochrane verejnej zelene má obec prijaté. Čo sa týka VZN o určovaní názvov ulíc 

a iných verejných priestranstiev má obec stanovisko právneho zástupcu, v ktorom sa 

hovorí, že obec takéto VZN ustanoví, ak sa OZ rozhodne, že budú ulice a verejné 

priestranstvá v obci pomenované. 



 Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kalša. K návrhu neboli žiadne 

pripomienky a OZ sa na tomto VZN jednohlasne uznieslo.  

 K návrhu VZN č. 2/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce 

Kalša zakázané alebo obmedzené mal pripomienku hlavný kontrolór obce Ing. Mantič, 

že by bolo dobré rozšíriť zákaz používania alkoholických nápojov aj na park pri 

pomníku padlých v II. Svetovej vojne. Nakoľko sa takýmto návrhom zaoberalo OZ už 

v minulosti a návrh nebol schválený nebolo toto verejné priestranstvo do VZN č. 2/2020 

doplnené. Poslanci navrhli vypustiť z návrhu VZN č. 2/2020 aj priestor multifunkčného 

ihriska. Po uvedených úpravách bolo VZN č. 2/2020 o ustanovení činností, ktorých 

vykonávanie ej na území obce Kalša zakázané alebo obmedzené jednohlasné schválené.  

 

K bodu č. 7: 

 

 P. starostka informovala OZ o schválených, resp. rozpracovaných projektoch: 

- Úprava zasadačky obecného úradu  – prostriedky sú už na účte, práce zatiaľ neboli 

prevedené. Bola podaná nová žiadosť na ministerstvo financií o poskytnutie 

finančných prostriedkov na dofinancovanie zariadenia kultúrneho domu a takisto na 

dofinancovanie projektu na zavlažovanie ihriska.  

- Na dokončenie opravy kotolne má obec schválené prostriedky z ministerstva 

školstva – riešenie havarijnej situácie. Na financovanie tohto projektu nie je 

potrebná spoluúčasť obce.  

- Obec má schválené prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu na realizáciu 

projektu na zavlažovanie ihriska vo výške 10.000,- €. Na financovanie tohto 

projektu je potrebných ešte 6.000,- €. 

- Na účte obce sú aj prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, kde je potrebná 

aj spoluúčasť obce. Práce je možné ukončiť do konca roka 2021. Ing. Mantič 

poznamenal, že ak by obec zobrala úver na financovanie iných projektov, potom by 

sa do tohto úveru zahrnula a finančná spoluúčasť obce na realizáciu rekonštrukcie 

hasičskej zbrojnice. 

- Projekt na modernizáciu kuchyne v materskej škole je v riešení. Finančné 

prostriedky sú zazmluvnené, avšak k projektovej dokumentácii sú pripomienky zo 

strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ). Zatiaľ prebiehajú 

konzultácie, ak by však RÚVZ rekonštrukciu nepovolil, p. starostka informovala, 

že sa prevedú iba najnevyhnutnejšie úpravy. 

- Je spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu detského ihriska, bude 

potrebná spoluúčasť obce, výzva na podávanie žiadostí zatiaľ nevyšla. 

- Obec má schválený projekt na rozšírenie kanalizácie; sú schválené prostriedky vo 

výške 100.000,- €, zatiaľ nie je podpísaná zmluva s Environmentálnym fondom. Na 

financovanie je potrebná aj spoluúčasť obce. Prebieha jednanie s vodárenskou 

spoločnosťou, aby poskytla prostriedky na dofinancovanie projektu. 

- Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 

výzva na podávanie žiadostí zatiaľ nevyšla. 

- V súvislosti s projektom na protipovodňovú ochranu obce je podpísaná zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom spoluúčasť obce na 

financovaní prác je cca 119.367,- €. Limit úveru pre obec v súčasnosti je 171.615,- 

€. Celková výška úveru, ktorý v súčasnosti obec spláca je cca 35.000,- €. P. 

Čigášová mala otázku ako to s realizáciou projektu vyzerá. P. starostka informovala 

OZ, že je problém s verejným obstarávaním, nakoľko k nemu mal pripomienky 

riadiaci orgán. Z toho dôvodu je pozastavený aj výkon kontroly. Na obec prišlo 



anonymné podanie týkajúce sa realizácie tohto projektu. K tomuto podaniu sa 

vyjadril projektant stavby, ktorý uviedol, že projekt je riešený tak, aby nedošlo 

k poškodeniu miestnej komunikácie. Ing. Urban mal otázku, akým spôsobom bude 

riešený stavebný dozor. P. starostka podala informáciu, že na stavebný dozor bude 

vypísané výberové konanie. P. starostka informovala OZ, že zmluva na externý 

manažment zatiaľ nie uzavretá. Monitorovaciu správu za rok 2019 sme si spracovali 

sami. 

 

K bodu č. 8:  

 P. starostka informovala poslancov o prijatí opatrení na zníženie dopadov ekonomickej 

krízy v čase pandémie. Obec šetrí na materiáli, upratovačka obecného úradu požiadala 

o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku, pričom jej prácu 

vykonáva koordinátorka aktivačných činností. 

 Už v minulosti OZ rokovalo o zmene televízneho káblového rozvodu. V súčasnosti sa 

situácia ustálila a sú aj nové žiadosti o zavedenie prípojky. Poslanci sa vyjadrili, že je 

treba novým záujemcom vysvetliť aký je systém v obci, resp. dať na zváženie možnosť 

využiť služby iných spoločností poskytujúcich káblovú televíziu.   

 P. starostka predložila OZ žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu v lokalite 

Tanurky. Ide o stavebný zámer investora na parcele č. 286/2 a 288/2 – vybudovanie 

prístupovej cesty a parcela č. 283 a 285 – výstavby rodinného domu. OZ zobralo túto 

žiadosť na vedomie. 

 P. starostka informovala OZ o tom, že spoluvlastníčka nehnuteľnosti po A. Ňarjašovi 

prostredníctvom manžela telefonicky oznámila novú predstavu o vymeraní pozemku. 

Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné zaslať p. Ňarjašovej predbežný nákres s návrhom 

obce na vymeranie pozemku. 

 Hlavný kontrolór pripomenul, že VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Kalša by bolo vhodné po nadobudnutí účinnosti 

doručiť každej prevádzke obchodu a služieb na území obce. 

 P. Čigášová mala pripomienku, že by bolo potrebné orezať suché konáre okrasných 

čerešní.  

 P. starostka informovala poslancov o tom, že Deň obce je vzhľadom na súčasnú 

pandemickú situáciu zrušený, rovnako aj ostatné kultúrne a spoločenské podujatia, 

ktoré boli v tomto roku v obci plánované. 
 

K bodu č. 9:   
Starostka obce Ing. Ivaňáková sa prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila 10. 

zasadnutie OZ. 

 

 

V Kalši 28. 04. 2020 

Zapísala: Anna Tothová 

 

 


