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STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Vec: Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom
V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

1. marca 2011 (v utorok) o 16:30 hod.
na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Zloţenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
4. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Výročná správa o činnosti relaxačného centra za rok 2010
7. Návrh konateľa Kalná KTR, s.r.o. na majetkový a finančný vklad do spoločnosti
8. Správa hlavného kontrolóra obce
9. Správa o činnosti KFC
10. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
11. Úprava rozpočtu obce Kalná nad Hronom na r. 2011
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Ing. Ladislav Éhn
starosta obce
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Prezenčná listina
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom
zo dňa 1. marca 2011
Meno:

Podpis:

Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

....................................

Mgr. Vojtech Bočák

....................................

Bc. Roman Gogora

....................................

Michal Guťan

....................................

Mgr. Miroslav Hudec

....................................

Ing. Arpád Vajda

.................................

Pavol Kocka

....................................

Roman Lacek

....................................

Ing. Otto Lúdl

....................................

MUDr. Martin Weis

....................................

Ing. Ján F ö l d y , prednosta OcÚ

.......................................

Ing. Tibor P á l i n k á š , hl. kontrolór obce

........................................

Ostatní prítomní:
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom zo dňa 1.3.2011
Prítomní:
 starosta obce

Ing. Ladislav Éhn

 prednosta úradu

Ing. Ján F ö l d y ( o s p r a v e d l . )

 ostatní prítomní

podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

Dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom otvoril
a prítomných privítal Ing. Ladislav Éhn, starosta obce.
Konštatoval,

ţe na

zasadnutí

je prítomných

osem poslancov

Obecného

zastupiteľstva, zasadnutie je teda uznášaniaschopné.
Potom oboznámil prítomných s navrhovaným programom a poţiadal poslancov, aby
k nemu predloţili svoje pripomienky a doplnky.
Pán poslanec Roman Lacek mal nasledovné pripomienky k programu:
Navrhol bod č. 11 Úprava rozpočtu obce Kalná nad Hronom na rok 2011 presunúť
do bodu č. 6 Výročná správa o činnosti Relaxačného centra za rok 2010 a body programu č.
6,7 a 9 presunúť na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva kvôli zdĺhavosti týchto
bodov programu.
Pán starosta navrhol, aby sa body č. 6 a 9 presunuli na ďalšie zasadnutie OZ a bod č.
7 týkajúci sa spoločnosti KTR ponechať. Nakoniec sa o programe hlasovalo.
OZ schválilo presunutie bodu č. 11 Úprava rozpočtu obce na rok 2011 ako bod č. 7.
Hlasovanie:
prítomných: 8 poslancov
za: 6 poslancov
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proti: 2 poslanci
zdržalo sa: 0 poslancov
OZ schválilo preloţenie bodu Výročná správa o činnosti Relaxačného centra za rok
2010 na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
prítomných: 8 poslancov
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržali sa: 3 poslanci
OZ schválilo preloţenie bodu Návrh konateľa Kalná KTR, s.r.o. na majetkový
a finančný vklad do spoločnosti na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
prítomných: 8 poslancov
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržali sa: 3 poslanci
OZ schválilo ponechanie bodu Správa o činnosti KFC v programe.
Hlasovanie:
prítomných: 8 poslancov
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržali sa: 4 poslanci
Pán poslanec MUDr. Weis navrhol presunúť Správu o činnosti KFC pred bod č. 7,
t.j. hneď po bode Kontrola plnenia uznesení.
OZ schválilo presunutie bodu Správa o činnosti KFC za roky 2007 – 2010 pred bod
č. 7.
Hlasovanie:
prítomných: 8 poslancov
za: 4 poslanci
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proti: 0 poslancov
zdržali sa: 4 poslanci
Program dnešného zasadnutia OZ po uvedených úpravách je nasledovný:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Zloţenie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva
4. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa o činnosti KFC za roky 2007 – 2010
7. Úprava rozpočtu obce Kalná nad Hronom na rok 2011
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010
9. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K takto upravenému programu neboli zo strany poslancov ţiadne pripomienky a Obecné
zastupiteľstvo program jednohlasne schválilo.
2. V o ľ b a n á v r h o v e j k o m i s i e , u r č e n i e o v e r o v a t e ľ a
a zapisovateľky
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce navrhol, aby overovateľom zápisnice z dnešného
zasadnutia bol Ing. Otto Lúdl, poslanec OZ.
Za zapisovateľku určil Ing. Elišku Svordovú, pracovníčku Obecného úradu v Kalnej
nad Hronom.
Poslanci

OZ

s navrhnutým

overovateľom

zápisnice

a

zapisovateľkou

jednohlasne súhlasili.
Ďalej p. starosta predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie. Za predsedu
odporučil zvoliť p. Pavla Kocku, zástupcu starostu a za členov komisie navrhol MUDr.
Martina Weisa a p. Romana Laceka, poslancov OZ.
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Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom návrh na zloţenie návrhovej
komisie j e d n o h l a s n e s c h v á l i l i .
3. Z l o ž e n i e s ľ u b u p o s l a n c a O b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a
Nakoľko p. Jozef Havlík sa vzdal mandátu poslanca, bolo potrebné, aby sa tohto
mandátu ujal náhradník, teda občan, ktorý vo voľbách získal v poradí najväčší počet hlasov.
Na základe výsledkov volieb do Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 27.
novembra 2010 a podľa počtu získaných hlasov (277 platných hlasov) nasledujúci v poradí
je p. Daniel Svorda, ktorý však takisto písomne oznámil, ţe mandát poslanca neprijíma.
Druhým náhradníkom s počtom platných hlasov 259 bol Ing. Arpád Vajda, ktorý na
dnešnom zasadnutí po prečítaní a zloţení sľubu poslanca (tvorí prílohu tejto zápisnice)
potvrdil prevzatie tohto mandátu.
4. I n t e r p e l á c i e p o s l a n c o v a p r i p o m i e n k y o b č a n o v
Interpelácie poslancov
-

p. Roman Lacek – vytkol OcÚ, ţe na ostatnom zasadnutí OZ navrhol riešenie
ďalšieho priechodu pre chodcov cez Nitriansku cestu, no nebolo to zapísané
v zápisnici; navrhoval na konci ul. Červenej armády smerom k ţelezničnému
priecestiu osadiť ostrovček a svetelnú signalizáciu, ktorá by upozorňovala na to, ţe
tam je priechod pre chodcov; pán starosta p. poslanca informoval, ţe spomínaný
priechod je v štádiu vybavovania;

-

upozornil na mnoţstvo suchých konárov v parku pri kostole; navrhol aby sa tieto
odstránili a aby sa upravil celkový vzhľad parku; pán starosta informoval p.
poslanca, ţe vo veci celkovej revitalizácie tohto parku uţ oslovil záhradkárov;

-

Mgr. Vojtech Bočák - navrhol kvalitnejšie ozvučenie rokovaní OZ; pán starosta
berie túto pripomienku na vedomie a bude sa ňou zaoberať;

-

informoval sa v akom štádiu je výroba novej internetovej stránky obce aj vzhľadom
na skutočnosť, ţe Zákon č. 546/2010 Z.z. ukladá obci povinne zverejňovať zmluvy,
faktúry a objednávky na internete; pán starosta ho informoval, ţe internetová stránka
by sa mala zrealizovať do 15.3.2011;

-

informoval sa, či sa bude v Kálnici na ul. SNP osádzať spomaľovací retardér
a navrhol väčšiu kontrolu na obmedzenie dopravy na tejto ulici; pán starosta
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informoval pán poslanca, ţe sa bude osádzať spomaľovacia lavica a návrh jej
umiestnenia by mala riešiť Komisia výstavby;
-

p. Roman Lacek – navrhol umiestnenie spomaľovacieho retardéra, príp.
spomaľovacej lavice na Dlhej ulici, kvôli rýchlo jazdiacim automobilom; návrh na
umiestnenie retardéra by mala takisto riešiť Komisia výstavby;

-

sťaţoval sa na vyhlasovanie oznamov v obecnom rozhlase, ktoré je častokrát
nezrozumiteľné; a najmä rokovania OZ by sa mali vyhlasovať v rozhlase viackrát;
pán starosta pripomienku berie na vedomie a bude sa ňou zaoberať;

-

MUDr. Martin Weis – sťaţoval sa na vyhĺbenú jamu pri budove oddelenia OR
PZ, ktorá je tam uţ dlhšiu dobu; pán starosta ho informoval, ţe jama je tam kvôli
prekládke telefónneho stĺpu, ktorú realizuje Slovak Telecom a ktorá ešte nie je
dokončená;

-

ďalej pán poslanec upozornil na veľký nános blata pri vjazde, ako aj vo dvore
Poţiarnej zbrojnice; pán starosta pripomienku vzal na vedomie a bude sa ňou
zaoberať;

-

Ing. Otto Lúdl – sťaţoval sa na nedostatočné informovanie občanov v obci zo
strany Obecného úradu; riešením by mohlo byť umiestnenie veľkých plošných
obrazoviek na frekventovaných miestach v obci a zverejňovať tam všetky oznamy;

-

ďalej vyslovil sklamanie zo vzájomnej spolupráce poslancov OZ, nakoľko si myslí,
ţe všetok materiál pripravovaný na zasadnutia OZ sa nedá prerokovať
prostredníctvom e-mailu; myslí si, ţe pracovné stretnutia poslancov OZ sú vhodným
spôsobom ako daný materiál rozdiskutovať, vyjadriť sa k nemu a na rokovanie OZ
predloţiť materiál s uţ zapracovanými pripomienkami;

-

p. Pavol Kocka – upozornil prítomných poslancov, ţe v rokovacom poriadku je
zakotvená Obecná rada, ktorú v súčasnosti nemáme, jej funkciu nahrádzajú pracovné
stretnutia poslancov; navrhol, aby sa táto skutočnosť zapracovala do Rokovacieho
poriadku; pán starosta uvedené vzal na vedomie;

-

MUDr. Martin Weis – súhlasí s pracovnými stretnutiami poslancov, avšak
navrhuje fixne daný termín ich konania;

-

Mgr. Vojtech Bočák – nesúhlasí s pracovnými stretnutiami poslancov, myslí si, ţe
zasadnutia OZ sú určené na to, aby poslanci verejne rozdiskutovali všetky otázky;
zastáva názor, ţe aj priamo na rokovaní sa dajú veci upraviť, či zmeniť a podľa neho
je to duplicitné zasadnutie OZ;

47

-

Mgr. Miroslav Hudec – vyslovil názor, ţe jemu pracovné stretnutia poslancov
vyhovujú;

-

Bc. Roman Gogora – poukázal na potrebu nových parkovacích miest v obci
a označenie uţ existujúcich; pán starosta pripomienku vzal na vedomie;

Pripomienky občanov
-

p. Roland Bogár – upozornil na potrebu vybudovať bezpečný priechod medzi
časťami obce Kalná a Kálnica – hneď za mostom; pán starosta ho informoval, ţe tam
treba urobiť najprv projektovú dokumentáciu;

-

ďalej sa informoval, či sa bude pokračovať v budovaní vchodov do domov
v Kálnici; pán starosta ho informoval, ţe v budovaní vchodov sa pokračuje a do leta
by sa práce mali dokončiť;

-

upozornil na potrebu vybudovať v Kálnici na ul. J. Fučíka chodník smerom
k cintorínu; pán starosta vzal pripomienku na vedomie a bude sa ňou zaoberať;

-

p. Pavol Krajči – vystúpil za Dobrovoľný hasičský zbor v Kalnej nad Hronom;
upozornil na potrebu rekonštrukcie Poţiarnej zbrojnice; pán starosta mu podal
informáciu, ţe štúdia rekonštrukcie je uţ vyhotovená, následne sa dá urobiť
projektová dokumentácia a môţe sa pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii;

-

p. Poturnayová – zaujímala sa kedy a akým spôsobom sa bude prevádzkovať
obecná vývarovňa; pán starosta ju informoval, ţe najprv musí prebehnúť kolaudácia
objektu, následne sa bude riešiť jej prevádzka; jedným zo spôsobov prevádzkovania
by bolo prevádzkovanie prostr. Červeného kríţa; pani riaditeľka Slov. červeného
kríţa, Územného spolku v Leviciach p. Oľga Szalmová by mala prísť informovať
o takomto spôsobe prevádzky;

-

Ing. Otto Lúdl – podľa neho sú dve moţnosti prevádzky; prvou moţnosťou je, aby
vývarovňu prevádzkovala obec; zamestnaní by tam boli občania Kalnej nad Hronom,
ktorí by pripravovali obedy cca pre 60 – 80 ľudí, no obec by bola stratová; aj rozvoz
jedál by bol problém; keby to prevádzkoval ČK, stratoví by sme neboli;

-

Mgr. Vojtech Bočák – jeho názor je, ţe sa má prevádzka vývarovne ponechať
v rukách obce a nevidí dôvod, prečo by mala byť táto obecná prevádzka stratová;

-

p. Poturnayová – vývarovňa by sa mohla vyuţiť aj na prípravu studenej kuchyne,
dezertov, pagáčov ....; občania by si ich mohli kúpiť lacnejšie;

-

Mgr. Vojtech Bočák – priestory vývarovne by sa mohli prenajímať aj na rôzne
oslavy, kary a pod.;
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-

do prebiehajúcej diskusie sa zapojila p. Oľga Szalmová, riaditeľka ČK, územného
spolku v Leviciach:

-

p. Szalmová – v prvom rade upozornila na povinnosť obce zo zákona poskytovať
sociálne sluţby pre občanov obce; priestory vývarovne videla, podľa jej názoru je
pomerne veľká; v Leviciach majú o polovicu menšiu vývarovňu a varia v nej denne
390 obedov; vývarovňu prevádzkujú od roku 1993; ročné náklady prevádzky sú
135 000 EUR;

-

zamestnancami obecnej vývarovne by mohli byť občania Kalnej n/Hronom (sú
potrební minimálne 4 zamestnanci), odberateľmi by mohli byť aj iné obce; je
potrebné, aby odberateľov bolo min. 70 – 100 ľudí; spočiatku by pravdepodobne
obec musela prispievať na prevádzkové náklady;

-

v Leviciach majú stravovaciu jednotku v rozpätí 1,32 EUR – 1,58 EUR;

-

riešením pre nás by bolo, ţe by vývarovňu mohol prevádzkovať miestny spolok
ČK v Kalnej nad Hronom;

-

Ing. Otto Lúdl – mal otázku na p. Szalmovú, na čo konkrétne podľa nej by mala
obec prispievať;

-

p. Szalmová – obec by prispievala na reţijné náklady, energie, atď.; napr. ročné
náklady na energie v ich prevádzke sú 16 000 EUR ročne;
Na záver pán starosta poďakoval pani Szalmovej za účasť na zasadnutí a tento bod
ukončil.
5. K o n t r o l a p l n e n i a u z n e s e n í
Uznesenie č. 2/VI. - 2/2011 - OZ : ktorým OZ uloţilo konateľovi Kalná KTR s.r.o.

pripraviť návrh na majetkový a finančný vklad do tejto spoločnosti.
Termín: 1.3.2011
Zodpovedný : konateľ Kalná KTR s.r.o.
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/VII. - 3/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo hl. kontrolórovi obce
predkladať na kaţdé riadne zasadnutie správu.
Termín: priebeţne
Zodpovedný : Tibor Pálinkáš, Ing.
Uznesenie sa plní priebežne
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Uznesenie č. 2/VII. - 4/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo Obecnému úradu v Kalnej nad
Hronom vyzvať subjekty dotknuté sťaţnosťou p. Miroslava Meszároša na plnenie si svojich
povinností bolo splnené, p. Bogár, p. Kiss a Ing. Buranský boli predvolaní na OcÚ, všetci sa
dostavili a zaregistrovali sa.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : OcÚ Kalná nad Hronom
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/IX. – 6/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo OcÚ rokovať
s podnikateľskými subjektmi ubytovanými na ul. Mieru č. 1 o novej nájomnej zmluve a to
na dobu určitú – 12 mesiacov a stiahnuť výpovede zo dňa 28.10.2010.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : OcÚ Kalná nad Hronom
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/XI. - 7/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo Predsedovi komisie pre financie,
strategický rozvoj a správu majetku obce pripraviť pravidlá prideľovania fin. prostriedkov
pre ţiadateľov a pripraviť návrh na vyčlenenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce, ktoré budú
čerpané na ţiadosti občanov a organizácií v obci Kalná nad Hronom.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : Otto Lúdl, Ing.
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/XI. – 7/2011 – OZ: ktorým OZ uloţilo Komisii výstavby, ţivot.
prostredia a sluţieb, nájsť vhodné pozemky na výstavbu nájomných bytov v obci Kalná nad
Hronom.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : Mgr. Miroslav Hudec
Uznesenie sa plní priebežne
6. S p r á v a o č i n n o s t i K F C z a r o k y 2 0 0 7 - 2 0 1 0
Pán Soboňa, prezident KFC stručne zhrnul najvýznamnejšie udalosti v klube, ktoré
sa udiali počas týchto rokov. Boli to futb. zápasy, ktoré v týchto rokoch odohrali (zápas
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KFC Kalná – FC Prezident, zápas KFC s býv. reprezentantmi SR, Memorial Igora
Trnavského – 3. ročník atď.). Ich futbalový klub zahŕňa okolo 60 mladých ľudí (ţiakov,
dorastencov a dospelých), ktorí sa venujú futbalu.
Informoval prítomných, ţe kaţdý majstrovský zápas by mal byť snímaný kamerou.
Majú zapoţičanú kameru od Obecného úradu, no uţ nespĺňa parametre, ktoré by spĺňať
mala a potrebovali by novú.
OZ vzalo na vedomie predloţenú správu a uloţilo KFC predkladať Správu
o činnosti raz za rok.
7. Ú p r a v a r o z p o č t u o b c e K a l n á n a d H r o n o m n a r o k 2 0 1 1
Upravený rozpočet obce Kalná nad Hronom na rok 2011 tvorí prílohu tejto
zápisnice. OZ tieto úpravy prerokovalo a jednohlasne schválilo.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
8.Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2010
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010 tvorí prílohu
tejto zápisnice.
9. Z á s a d y o d m e ň o v a n i a p o s l a n c o v a v o l e n ý c h o r g á n o v o b c e
Materiál Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce tvorí prílohu tejto
zápisnice. OZ uvedený materiál upravený p. poslancom Mgr. Vojtechom Bočákom
prerokovalo a schválilo.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 7 poslancov
proti: 2 poslanci
51

zdržalo sa: 0 poslancov
10. R ô z n e
a.) Dňa 9.2.2011 bola na OcÚ doručená žiadosť od Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku, Cirk. zboru v Kalnej nad Hronom o finančný príspevok na dokončenie
vonkajšej renovácie kostola. OZ túto žiadosť prerokovalo a odročilo na ďalšie zasadnutie
OZ. V súvislosti s uvedeným OZ uložilo Obecnému úradu preveriť aký objem finančných
prostriedkov bol pridelený jednotlivým cirkviam, ktoré pôsobia v obci za posledné 4 roky.
b.) Dňa 21.2.2011 požiadala p. Mária Majetičová, bytom Kalná nad Hronom, Kpt.
Nálepku 11 o pernamentku do welnes centra pre svojho postihnutého syna mal. Jožka
Roška. OZ túto žiadosť prerokovalo a jednohlasne schválilo.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
c.) Dňa 21.2.2011 bol na OcÚ doručený otvorený list od MUDr. Varsányiovej,
MUDr. Rovňákovej a MUDr. Weisovej, v ktorom upozorňujú pána starostu a poslancov OZ
na problematiku zdravotného strediska v obci. Súčasné priestory zdravotného strediska, ako
detskej ambulancie, tak aj ambulancie všeob. lekára pre dospelých a zubnej ambulancie sú
nevyhovujúce z hygienického hľadiska, i z hľadiska situovania objektu. Navrhujú zdravotné
stredisko s centralizáciou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárne.
OZ vzalo na vedomie otvorený list a bude sa touto problematikou zaoberať.
d.) Dňa 22.2.2011 doručil na OcÚ žiadosť o súhlas na používanie erbu obce na
súkromnej informačnej stránke Mgr. Vojtech Bočák, bytom Kalná nad Hronom, SNP 34.
OZ vzalo jeho žiadosť na vedomie. Žiadateľ obdrží písomnú odpoveď od starostu obce.
e.) Dňa 22.2.2011 bola doručená na OcÚ žiadosť od Samosprávy obyvateľov č. 164,
J. Fučíka 1, 37 a 38, v ktorej žiadali o rekonštrukciu kanalizácie, ktorá sa nachádza za
bytovým domom. Kanalizácia sa nachádza v havarijnom stave, dôkazom toho je jej časté
upchávanie. OZ túto žiadosť prerokovalo a odročilo s tým, že trasu od hlavnej kanalizácie
po prvú revíznu šachtu zabezpečí obec po vzájomnej dohode so správcom kanalizácie Ing.
Júliusom Ferlikom a samosprávou.
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f.) Dňa 23.2.2011 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o prevádzkovanie
stravovacieho zariadenia v obci Kalná nad Hronom od p. Jaroslava Bachana, bytom
Trebišov, Komenského 55. Jediným stravovacím zariadeným, ktoré obec vlastní sú priestory
budúcej vývarovne. OZ túto žiadosť prerokovalo a jednohlasne neschválilo.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 0 poslancov
proti: 9 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
g.) Dňa 23.2.2011 doručilo Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, eRko, oblastné
centrum Levice ţiadosť o príspevok vo výške 500 EUR na kaţdoročne organizovaný detský
letný tábor, ktorého sa zúčastňujú aj deti z Kalnej nad Hronom. OZ túto ţiadosť prerokovalo
a jednohlasne schválilo.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
OZ vzalo na vedomie vyúčtovanie príspevku na letný tábor, ktorý bol Hnutiu kresť.
spoloč. detí poskytnutý minulý rok (takisto vo výške 500 EUR).
h.) Dňa 24.2.2011 bola na OcÚ doručená ţiadosť od predsedov komisií – Komisie
pre rozvoj vzdelávania a kultúry pri OZ a Športovej komisie o poskytnutie finančných
prostriedkov pre deti a mládeţ do 18 rokov na preplácanie vstupeniek na plánované
podujatia vo výške 10/EUR/osobu/akciu, maximálne však 5 krát do roka pre jedného.
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
i.)

Dňa 24.2.2011 bol na OcÚ doručený list od spol. EnergoConstruct, s.r.o., so
sídlom v Púchove, Hoštínska 1910/29B, v ktorom nám p. Kubala, konateľ
spoločnosti oznamuje, ţe ich spoločnosť stiahla na Okresnom súde Levice
ţalobu o neplatnosti výpovede z nájmu bytu na Obec Kalná nad Hronom.
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Zároveň nás ţiada o zachovanie súčasného zmluvného vzťahu

vo veci

prenájmu bytu č. 8 na ul. Mieru č. 1. OZ tento list vzalo na vedomie.
j.)

Dňa 28.2.2011 bola na OcÚ doručená ţiadosť od p. Tomáša Ciglana, bytom
Kalná nad Hronom, ul. 29. Augusta 17 o poskytnutie finančnej výpomoci
v ťaţkej ţivotnej situácii (úmrtie oboch rodičov). OZ túto ţiadosť
jednohlasne schválilo a to vo výške 700 EUR.

Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
k.)

Dňa 28.2.2011 bola na OcÚ doručená ţiadosť od Poľovníckeho zdruţenia –
Pohronie Kalná, ktorá sa týkala finančnej podpory na rekonštrukciu
Poľovníckej chaty. OZ danú ţiadosť prerokovalo a odročilo ju na ďalšie
zasadnutie s tým, ţe OZ uloţilo Obecnému úradu, aby vyzval ţiadateľa
o bliţšiu špecifikáciu účelu a výšky potrebných finančných prostriedkov.

l.)

OZ prerokovalo Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok
2010 a v tejto súvislosti zrušilo prijaté uznesenie č.9/2010 – VI./d zo dňa
30.11.2010 z dôvodu duplicity.

Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
m.)

Obecné zastupiteľstvo v zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý podľa
§ 4 ods. 1 určuje ako sobášiaceho starostu obce a poverených poslancov,
určilo za sobášiacich Mgr. Vojtecha Bočáka a Ing. Otta Lúdla, poslancov OZ.

Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
n.)

V súčasnosti nie sú určení členovia Dozornej rady v Relaxačnom centre, OZ
odročilo voľbu členov Dozornej rady na ďalšie zasadnutie OZ.
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o.)

Pán poslanec Mgr. Vojtech Bočák navrhol, aby bol videozáznam z rokovaní
OZ poskytnutý kaţdému ţiadateľovi. OZ túto ţiadosť neschválilo.

Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 2 poslanci
proti: 4 poslanci
zdržali sa: 3 poslanci
OZ uloţilo OcÚ riešiť poţiadavku sprístupnenia záznamov z OZ nahliadnutím na
Obecnom úrade a v blízkej budúcnosti ich uverejniť na internetovej stránke obce.
p.) OZ schválilo zmenu Uznesenia č. 1/2011 – VII./OZ, zo dňa 10.1.2011, ktorým
bolo schválené zloţenie stálych komisií OZ. Zmena sa týka zloţenia Komisie
výstavby, ţivot. prostredia a sluţieb, ktorá sa mení nasledovne:
- predseda komisie: Mgr. Miroslav Hudec
- členovia komisie:
- Milan Arpáš
- Beňadik Zummer
- Ing. Vladimír Uhrík
- László Turay
- Ing. Arpád Vajda
- Ing. Otto Lúdl
Hlasovanie:
prítomných: 9 poslancov
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
q.) OZ uloţilo predloţiť p. predsedovi Komisie výstavby, ŢP a sluţieb Mgr.
Miroslavovi Hudecovi situačné plány pozemkov a objektov v intraviláne obce, ktoré sa
nachádzajú v obecnom vlastníctve.
r.) Nakoľko p. poslancovi Mgr. Miroslavovi Hudecovi nebola omylom doručená
pozvánka na zasadnutie Školskej rady, ktorej je členom a ktorá sa konala dňa 15.2.2011, OZ
vzalo na vedomie jeho neúčasť.
s.) Pán poslanec a predseda Finančnej komisie Ing. Otto Lúdl predniesol návrh VZN
o pravidlách prideľovania finančných príspevkov pre ţiadateľov a vyčlenenia finančných
prostriedkov z rozpočtu obce, ktoré budú čerpané na ţiadosti občanov a organizácií v obci
Kalná nad Hronom. OZ určilo lehotu na pripomienkovanie materiálu do 15.3.2011.
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11.Diskusia
-

p. starosta – navrhol poslancom, aby sa zamysleli nad tým, či by sa nemalo
zrušiť písanie zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, či nebude
postačovať iba uznesenie;
- informoval poslancov, ţe vo veci obchvatu Kalnej uţ začal rokovania s PD
Kalná;
- informoval prítomných, ţe dňa 4.3.2011 o 17:00 v kultúrnospoločenskej sále
organizuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. stretnutie s občanmi Kalnej
nad Hronom, na ktorom budú jej zástupcovia informovať občanov o činnosti
spoločnosti a zámeroch v regióne Mochovce;
Nakoľko občania nemali ţiadne diskusné príspevky, tento bod programu bol
ukončený.
12. Návrh na uznesenie
Pán Pavol Kocka, predseda návrhovej komisie predloţil poslancom návrh na
uznesenie z dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Po jeho prečítaní bolo j e d n o h l a s n e s c h v á l e n é :
Uznesenie č. 3/2011 – OZ
I.
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom dňa 1.3.2011 u r č i l o za overovateľa
zápisnice Ing. Otta Lúdla, poslanca OZ.
Za zapisovateľku u r č i l o Ing. Elišku Svordovú, pracovníčku Obecného úradu
v Kalnej nad Hronom.
II.
Schválenie návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo s c h v á l i l o návrhovú komisiu v tomto zloţení:
- predseda: p. Pavol Kocka, zástupca starostu,
- členovia: MUDr. Martin Weis, p. Roman Lacek, poslanci OZ.
III.
Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva
Nakoľko sa p. Jozef Havlík vzdal mandátu poslanca, po prečítaní a zloţení sľubu
potvrdil prevzatie tohto mandátu druhý náhradník – Ing. Arpád Vajda.
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IV.
Interpelácie poslancov a pripomienky občanov
Obecné zastupiteľstvo v z a l o n a v e d o m i e interpelácie poslancov Obecného
zastupiteľstva a pripomienky občanov a odpovede na ne.
V.
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 2/VI. - 2/2011 - OZ : ktorým OZ uloţilo konateľovi Kalná KTR s.r.o.
pripraviť návrh na majetkový a finančný vklad do tejto spoločnosti.
Termín: 1.3.2011
Zodpovedný : konateľ Kalná KTR s.r.o.
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/VII. - 3/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo hl. kontrolórovi obce
predkladať na kaţdé riadne zasadnutie správu.
Termín: priebeţne
Zodpovedný : Tibor Pálinkáš, Ing.
Uznesenie sa plní priebežne
Uznesenie č. 2/VII. - 4/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo Obecnému úradu v Kalnej nad
Hronom vyzvať subjekty dotknuté sťaţnosťou p. Miroslava Meszároša na plnenie si svojich
povinností bolo splnené, p. Bogár, p. Kiss a Ing. Buranský boli predvolaní na OcÚ, všetci sa
dostavili a zaregistrovali sa.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : OcÚ Kalná nad Hronom
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/IX. – 6/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo OcÚ rokovať
s podnikateľskými subjektmi ubytovanými na ul. Mieru č. 1 o novej nájomnej zmluve a to
na dobu určitú – 12 mesiacov a stiahnuť výpovede zo dňa 28.10.2010.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : OcÚ Kalná nad Hronom
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/XI. - 7/2011 - OZ: ktorým OZ uloţilo Predsedovi komisie pre financie,
strategický rozvoj a správu majetku obce pripraviť pravidlá prideľovania fin. prostriedkov
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pre ţiadateľov a pripraviť návrh na vyčlenenie fin. prostriedkov z rozpočtu obce, ktoré budú
čerpané na ţiadosti občanov a organizácií v obci Kalná nad Hronom.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : Otto Lúdl, Ing.
Uznesenie splnené
Uznesenie č. 2/XI. – 7/2011 – OZ: ktorým OZ uloţilo Komisii výstavby, ţivot.
prostredia a sluţieb, nájsť vhodné pozemky na výstavbu nájomných bytov v obci Kalná nad
Hronom.
Termín : 1.3.2011
Zodpovedný : Mgr. Miroslav Hudec
Uznesenie sa plní priebežne
VI.
Správa o činnosti KFC za r. 2007 – 2010
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloţenú správu a uložilo KFC
predkladať Správu o činnosti raz ročne.
VII.
Úprava rozpočtu obce Kalná nad Hronom na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu obce Kalná nad
Hronom na rok 2011.
VIII.
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Ing.
Tibora Pálinkáša o kontrolnej činnosti za rok 2010.
IX.
Zásady odmeňovanie poslancov a volených orgánov obce
OZ prerokovalo a schválilo zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov
obce Kalná nad Hronom.
X.
Rôzne
a.) OZ prerokovalo a odročilo ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
Cirkevného zboru so sídlom v Kalnej nad Hronom o finančný príspevok na
dokončenie vonkajšej renovácie kostola a uložilo OcÚ preveriť aký objem
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finančných prostriedkov bol pridelený jednotlivým cirkviam, ktoré v obci pôsobia za
obdobie posledných 4 rokov.
b.) OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť p. Márie Majetičovej, bytom Kalná nad
Hronom, Kpt. Nálepku 11 o pridelenie permanentky do Welnes centra pre svojho
postihnutého syna Jozefa Roška.
c.) OZ vzalo na vedomie list MUDr. Varsányiovej, MUDr. Rovňákovej a MUDr.
Weisovej týkajúci sa problematiky zdravotného strediska v obci Kalná nad Hronom.
d.) OZ vzalo na vedomie ţiadosť Mgr. Vojtecha Bočáka o súhlas na pouţívanie
obecného erbu na súkromnej informačnej web stránke www.kalna.sk. Ţiadateľ
obdrţí písomnú odpoveď od starostu obce.
e.) OZ prerokovalo a odročilo ţiadosť od Samosprávy obyvateľov č.d. 164, na ul.
Fučíka č. 1 v Kalnej nad Hronom o rekonštrukciu kanalizácie bytového domu, s tým,
ţe trasu od hlavnej kanalizácie po prvú revíznu šachtu zabezpečí obec po vzájomnej
dohode so správcom kanalizácie Ing. Júliusom Ferlíkom a samosprávou.
f.) OZ prerokovalo a neschválilo ţiadosť p. Jaroslava Bachana, bytom Komenského
55, Trebišov o prevádzkovanie stravovacieho zariadenia v obci Kalná nad Hronom.
g.) OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 EUR na organizovanie
kaţdoročného detského letného tábora.
h.) OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Komisie mládeţe a športu pri OZ v Kalnej nad Hronom o poskytnutie finančných
prostriedkov pre deti a mládeţ do 18 rokov na preplácanie vstupeniek na plánované
podujatia vo výške 10 EUR/osobu/akciu, maximálne však 5 krát do roka pre
jedného.
i.) OZ vzalo na vedomie list spoločnosti EnergoConstruct, s.r.o., so sídlom v Púchove,
v ktorom ţiada o zachovanie súčasného zmluvného vzťahu vo veci prenájmu bytu na
ul. Mieru č. 1.
j.) OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť p. Tomáša Ciglana, bytom Kalná nad Hronom,
29. Augusta 17 o poskytnutie finančnej výpomoci v ťaţkej ţivotnej situácii vo výške
700 EUR.
k.) OZ prerokovalo a odročilo ţiadosť Poľovníckeho zdruţenia – Pohronie Kalná
o finančnú podporu na rekonštrukciu poľovníckej chaty a uložilo OcÚ, aby vyzval
ţiadateľa o bliţšiu špecifikáciu účelu a výšky potrebných finančných prostriedkov.
l.) OZ prerokovalo Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010
a v tejto súvislosti zrušilo prijaté uznesenie č. 9/2010 – VI./d zo dňa 30.11.2010
z dôvodu duplicity.
m.) OZ určilo za sobášiacich Mgr. Vojtecha Bočáka a Ing. Otta Lúdla, poslancov
Obecného zastupiteľstva.
n.) OZ odročilo voľbu členov dozornej rady v Relaxačnom centre na ďalšie zasadnutie
OZ.
o.) OZ neschválilo návrh poslanca Mgr. Vojtecha Bočáka, aby bol videozáznam
z rokovaní OZ poskytnutý kaţdému ţiadateľovi. OZ uložilo OcÚ riešiť poţiadavku
sprístupnenia záznamov z OZ nahliadnutím na Obecnom úrade a v blízkej
budúcnosti záznamy uverejniť na internetovej stránke obce.
p.) OZ prerokovalo a schválilo zmenu Uznesenia č. 1/2011 – VII/OZ zo dňa 10.1.2011,
ktorým bolo schválené zloţenie stálych komisií OZ. Zmena sa týka zloţenia Komisie
výstavby, životného prostredia a služieb, ktorá sa mení nasledovne:
- predseda komisie: Mgr. Miroslav Hudec
- členovia komisie:
- Milan Arpáš
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- Beňadik Zummer
- Ing. Vladimír Uhrík
- László Turay
- Ing. Arpád Vajda
- Ing. Otto Lúdl
q.) OZ uložilo OcÚ predloţiť predsedovi Komisie výstavby, ţivotného prostredia
a sluţieb Mgr. Miroslavovi Hudecovi situačné plány pozemkov a objektov
v intraviláne obce, ktoré sa nachádzajú v obecnom vlastníctve.
r.) OZ vzalo na vedomie neúčasť pána poslanca Mgr. Hudeca na zasadnutí Školskej
rady pri ZŠ, ktorá sa konala dňa 15. februára 2011 z dôvodu nedoručenia pozvánky.
s.) OZ vzalo na vedomie návrh VZN o pravidlách prideľovania finančných príspevkov
pre žiadateľov a vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce, ktoré budú
čerpané na žiadosti občanov a organizácií v obci Kalná nad Hronom vypracované
predsedom Komisie pre financie, strategický rozvoj a správu majetku obce Ing.
Ottom Lúdlom a určilo lehotu na pripomienkovanie materiálu do 15.3.2011.
XI. Z á v e r
Keďţe program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom bol
vyčerpaný, p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ján F ö l d y , I n g .
prednosta OcÚ

Ladislav É h n, Ing.
starosta obce

Ing. Otto Lúdl
overovateľ zápisnice

Za správnosť: Ing. Eliška Svordová
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