
UZNESENIA 
 

  z VI.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Kaľave 
konaného  dňa 03.12.2019 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  
 schvaľuje  
 program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave, konaného dňa 03.12.2019 v znení : 
 
Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Zrušenie uznesenia č. 3/2018, zo dňa 06.12.2018 o Poverení poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2  zákona č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2  
zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontokorentnému úveru.  
7. Schválenie kontokorentného úveru v PRIMA banke.  
8. Schválenie VZN č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady  
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Slovensky zväz telesne postihnutých. 
10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Matica slovenská Kaľava.           
11. Správa hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 
12. Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2020-2022. 
13. Správa hl. kontrolóra o výsledku následnej kontroly. 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na I. polrok 

2020. 
15. Schválenie návrhu ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho 

odpadu  a výkonu iných činností   
16. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Ružena Soľáková.  
17. Žiadosť Stanislava Bandžucha st. o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

v k.ú.  obce Kaľava  parcela č.C 50 
18. Žiadosť Ruženy Čurillovej o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  v k.ú.  obce 

Kaľava  parcela č. E 90869/4  
19. Pripomienky občanov 
20. Rôzne 
21. Záver 

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 

1.  



Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  
schvaľuje  
zmenu, doplnenie programu VI zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 03.12.2019, v znení: 
 
Návrh programu: 
 
 

1. Schválenie programu zasadnutia     
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Zrušenie uznesenia č. 3/2018, zo dňa 06.12.2018 o Poverení poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2  zákona č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2  
zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontokorentnému úveru.  
7. Schválenie kontokorentného úveru v PRIMA banke.  
8. Schválenie VZN č. 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady  
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Slovensky zväz telesne postihnutých. 
10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Matica slovenská Kaľava.           
11. Správa hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 
12. Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2020-2022. 
13. Správa hl. kontrolóra o výsledku následnej kontroly. 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na I. polrok 

2020. 
15. Schválenie návrhu ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho 

odpadu  a výkonu iných činností   
16. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Ružena Soľáková.  
17. Žiadosť Stanislava Bandžucha st. o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

v k.ú.  obce Kaľava  parcela C KN 50. 
18. Žiadosť Ruženy Čurillovej o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  v k.ú.  obce 

Kaľava  parcela č. E 90869/4  
19. Predaj pozemku Girga, Pokutová 
20. Návrh odmeny hl. kontrolóra. 
21. Pripomienky občanov 
22. Rôzne 
23. Záver 
24. Záver 

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 



 
Uznesenie č. 50/ 2019 

OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: Vladimír Žec a Martin Kollárik                                             
     
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
Uznesenie č. 51/ 2019       

OZ v Kaľave berie na vedomie 
 

    1, Kontrolu plnenia uznesení. 
          2, Stanovisko hl. kontrolóra k úveru 

                3, Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Kaľava na rok 2020. 
                4, Správu  hlavného kontrolóra o výsledku následnej kontroly k 31.10.2019“.  
                
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
Uznesenie č.52/2019 
 
    Obecné zastupiteľstvo ruší:  
 
uznesenia č. 3/2018, zo dňa 06.12.2018 o poverení poslanca   Mgr. Juraja  Čurilla zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, z dôvodu podľa §25, ods. 2 písm. c zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.53/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave poveruje:  
 
poslankyňu   Emíliu Butvínová  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
Uznesenie č.54/2019 
 
OZ v Kaľave podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení schvaľuje:  
 
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver“)  vo výške 10 000 EUR.
             
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie 
zmluvy.            
                
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového 
vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej 
zmluve na výzvu banky  vlastnú vista blankozmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista 
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky 
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru. 
  
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.55/2019 
 
OZ v Kaľave sa uznáša  
na  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kaľava č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.56/2019 
 
OZ v Kaľave schvaľuje: 
nenávratný finančný príspevok pre SZTP, ZO č.700, Kaľava vo výške 200,00 EUR na r.2020. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.57/2019 
 
OZ v Kaľave schvaľuje: 
nenávratný finančný príspevok pre Miestny odbor Matice Slovenskej vo výške 400,00 EUR 
na r.2020. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.58/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 

A) schvaľuje 
rozpočet obce Kaľava  na r.2020 

B) berie na vedomie 
rozpočet obce Kaľava na r.2021-2022 

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
Uznesenie č.59/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje: 
 „Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na I. polrok 2020“. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.60/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí: 
s uzatvorením  Ročnej  zmluvy , medzi obcou Kaľava a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom 
zabezpečenia verejnoprospešných služieb. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uznesenie č.61/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje: 
použitie súkromného cestného motorového vozidla  na služobné cesty a pracovné účely obce 
Kaľava podľa Z.z. 40/2009 § 7,  pre Ruženu Soľakovú, Kaľava 16. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.63/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje: 
prevod vlastníctva majetku obce Kaľava, a to pozemku parcela registra KN C č. 50 o výmere 
554 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na LV č. 1 v k. ú. Kaľava, obec 
Kaľava, okres Spišská Nová Ves (ďalej len „pozemok“) v prospech Bandžuch Stanislav, rod. 
Bandžuch, bytom 053 42 Kaľava č. 68, nar. 27.04.1964 (ďalej len „kupujúci“), podľa § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že prevádzaný 
pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho a tvorí i priľahlý pozemok k stavbe 
vo vlastníctve kupujúceho, ktorou je rodinný dom s. č. 68, k. ú. . Kaľava, obec Kaľava, okres 
Spišská Nová Ves evidovaný na LV č. 180. Kúpna cena je 200,- €. Správne poplatky spojené 
s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra znáša kupujúci. 
 
Hlasovanie:  
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
Proti uzneseniu: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.64/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje: 
prevod vlastníctva majetku obce Kaľava, a to časti pozemku z parcely registra E KN 
č.90689/4  celkovej výmere 962 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na 
LV č.307 v k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves (ďalej len „pozemok“) 
v prospech Ruženy Čurillovej, rod. Veseleňakovej bytom 053 42 Kaľava č. 100, nar. 
29.08.1939 (ďalej len „kupujúci“),novovytvorený pozemok parcely C KN 112/2 o výmere 
59m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že 
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho a tvorí i priľahlý 
pozemok k stavbe vo vlastníctve kupujúceho, ktorou je rodinný dom s. č.100, k. ú. . Kaľava, 
obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves evidovaný na LV č.197. Kúpna cena je 22,- €. Správne 
poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra znáša kupujúci. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
Uznesenie č.65/2019 
 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce 
Kaľava č. 46/2019 z dňa 6.9.2019. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsob a zámer predaja majetku obce Kaľava, a to 
časti pozemku na parcele E KN 133 o celkovej výmere 9753 m2, druh pozemku trvalé 
trávne porasty, k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 
307, ako novovytvorený pozemok C KN č. 959/6 o výmere 583 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves podľa 
geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. 56/2019 úradne overeného 07.11.2019, 
a to z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v prospech Valéria Pokutová, rod. Pokutová, bytom 05342 Kaľava č. 13, nar. 27.11.1974 
a František Girga, rod. Girga bytom 053 42 Kaľava č.13, nar. 28.02.1972, pričom dôvod 
hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k 
účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových 
pomerov s ohľadom na tvar a rozmery nehnuteľností vo vlastníctve obce a tretích 
osôb. 

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 



 
 
Uznesenie č.66/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje: 
v súlade s §18c ods.5.) zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kaľava v výške 30 % z mesačného platu hlavného 
kontrolóra .  
                 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 3 
            Za : 3  Vladimír Žec , Emília Butvínová, Martin Kollárik   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 


