
UZNESENIA 
 

  z IX.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Kaľave 
konaného  dňa 24.06.2020 

 

 

 

Uznesenie č. 82/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 
  
 schvaľuje  
 
Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Voľba trojčlennej  volebnej  komisie z poslancov OZ, ktorá bude riadiť priebeh 

volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.  
5. Určenie spôsobu voľby  Hl. kontrolóra. 
6. Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  
7. Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2019.  
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku na zlegalizovanie stavby rodinného domu, 

František Girga ml.  
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku na  stavbu rodinného domu, Ladislav Tulej ml.  
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku  Mgr. Ľudovít Horváth.  
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremeno na studňu pre F. Girga. 
12. Zámer predaja pozemku pre Šefčík Bohuš s manželkou .             
13. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Juraja Čurillu. 
14. Pripomienky občanov 
15. Rôzne 
16. Voľba HL. kontrolóra – neverejne.   
17. Záver 

Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4   Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
     
           
                                                                                                                        Jozef Rabatin  
          starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 83/ 2020 

OZ v Kaľave schvaľuje    návrh na zmenu, doplnenie programu IX.   zasadnutia OZ v Kaľave 
konaného dňa 24.06.2020, v znení: 
 
 
Návrh programu po doplnení zmeny:  
1. Schválenie programu zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kaľava.  
5. Voľba trojčlennej volebnej komisie z poslancov OZ, ktorá bude riadiť priebeh volieb, 
zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.  
6. Záverečný účet obce Kaľava za r. 2019.  
7. Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  
8. Návrh odmeny pre končiaceho hl. kontrolóra.  
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku na zlegalizovanie stavby rodinného domu, František Girga 
ml.  
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku na stavbu rodinného domu, Ladislav Tulej ml.  
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Ľudovít Horváth.  
12. Žiadosť o zriadenie vecného bremeno na studňu pre F. Girga.  
13. Zámer predaja pozemku pre Šefčík Bohuš s manželkou .  
14. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Juraja Čurillu.  
15. Pripomienky občanov  
16. Rôzne  
17. Voľba HL. kontrolóra – neverejne.  
18. Záver  
 

Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4   Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
     
           
                                                                                                                        Jozef Rabatin  
          starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 84/ 2020 

 

OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: Butvínová Emília a Martin Kollárik                                             
     
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za :4    Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 85/ 2020       

OZ v Kaľave berie na vedomie 
 
1. Kontrolu plnenia uznesení. 
2. Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce. 
3. Žiadosť Františka Girgu nar. 9.4.1989, Kaľava 121 a odkladá rozhodnutie o žiadosti po 
obhliadke parcely, o ktorú má žiadateľ záujem a to troma poslancami OZ Kaľava. OZ 
Kaľava bude o žiadosti rokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ Kaľava. 
4. Žiadosť Ladislava Tuleja nar. 28.10.2000, bytom Kaľava 119 a odkladá rozhodnutie 
o žiadosti po obhliadke parcely, o ktorú má žiadateľ záujem a to troma poslancami OZ 
Kaľava. OZ Kaľava bude o žiadosti rokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ Kaľava. 
5. Žiadosť Mgr. Ľudovíta Horvátha nar. 18.1.1985, bytom Krompachy Hlavná 946/30. 
6. Žiadosť F. Girga. nar. 28.2.1972, bytom Kaľava č.13 a odporúča obecnému úradu vKaľave, 
vyhovieť žiadosti podľa § 9a,odst. 9,písm.czákona č. 138/1991 Zb. omajetku obci, 
prenechaním majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadením 
vecného bremena pre uloženie inžinierskych sieti.   
 
 Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za :4          Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.86/2020 
 
Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce 
 1. Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočnia tajným hlasovaním na IX. zasadnutí Obecného 



zastupiteľstva v Kaľave, dňa 24.6.2020.                            
 2. Pre vykonanie voľby zvolí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, 
ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z 
volieb. 
 3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 
poslancom.  
4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú uvedení 
všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí 
(podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. 
Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Kaľava.          
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla určí kandidáta, za ktorého 
hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do 
volebnej schránky. 
 6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 
 a) na predpísanom tlačive, 
 b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané 
mená sa neprihliada. 
 7. Zvolenie hl. kontrolóra upravuje zákon 369/1990 Zb. § 18a odstavec 3.  
„Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb 
je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom“.                                                       
 8. O priebehu voľby a o jej výsledku vypracuje volebná komisia zápisnicu, ktorá obsahuje: 
 a) počet všetkých  poslancov Obecného zastupiteľstva Kaľava 
 b) počet prítomných poslancov; 
 c) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;  
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov; 
e) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov; 
 f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov; 
 g) výsledok I. kola voľby , resp. II. kolo voľby; 
 h) meno zvoleného kandidáta. 
 
 9. Pokiaľ nebude hlavný kontrolór zvolený na obecnom zastupiteľstve dňa 24. júna. 2020, 
jeho voľba prebehne na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 10. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť 
pracovnú zmluvu.  
11. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 10% úväzok.      
12. Miesto výkonu práce hlavného kontrolóra je obecný úrad v Kaľave.                          
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov súhlasí so spôsobom voľby hlavného kontrolóra.  
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4 Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír     
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
 



 
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.87/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov súhlasí pre hlavného kontrolóra obce Kaľava pre funkčné obdobie 
2020-2026, že môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť.  
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4 Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch , Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.88/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave volí trojčlennú volebnú komisiu v zložení Ing. Roman 
Bandžuch,  Martin Kollarik, Žec Vladimír, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, 
spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb hl. kontrolóra v Kaľave, ktoré sa uskutočnia 
dňa 24.6.2020. 
                                 
Hlasovanie: 
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4 Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch , Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0     
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 89/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  schvaľuje Záverečný účet obce Kaľava a celoročné hospodárenie 
za rok 2019   bez výhrad.                                                    

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva:4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         



                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 90/2020 
 
OZ v Kaľave schvaľuje tvorbu rezervného fondu podľa zákona 583/2004 § 15 ods. 1, 
písmeno c) vo výške 7 593,2 €.                                                       
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva:4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
Uznesenie č.91/2020 
 
OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §18c ods.5.) zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 
odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Vaščáka vo výške 30% mesačného 
platu za obdobie šiestich kalendárnych mesiacov január až jún roku 2020. 
 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva:4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.92/2020 
 
OZ v Kaľave súhlasí v zmysle zákona 138/1991 o majetku obci v z.n.p. so zámerom obce 
odpredať nehnuteľnosť v k.ú. Kaľava parcela CKN 154  o výmere 631 m2  Mgr. Ľudovítovi 
Horváthovi, bytom Krompachy Hlavná 946/30.  
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 0   
         Proti: 4    Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír     
  Zdržal sa: 0  
 

 
Jozef Rabatin  

     starosta obce 
 



 
         
 
 
Uznesenie č.93/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kaľava 
č. 25/2019 a č. 26/2019 z dňa 22.3.2019. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír     
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
 
 
Uznesenie č.94/2020 
 
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 C KN 46/1 o celkovej výmere 4018 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, k.u. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 1, ako 
novovytvorený pozemok C KN č. 46/16 o výmere 225m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves podľa 
geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. 31/2019 úradne overeného 27.01.2020, 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.  

 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír       
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
 
Uznesenie č.95/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje použitie súkromného cestného motorového 
vozidla na služobné cesty a pracovné účely obce Kaľava pre Mgr. Juraja Čurillu podľa Z.z. 
40/2009 § 7. 
 
Hlasovanie: 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  



         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 
Uznesenie č.96/2020 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 o Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov volí Ing. Annu Čechovú za hlavného kontrolóra obce 
Kaľava, ktorá získala 3 hlasy, na obdobie 6 rokov, 0,1 % úväzku od 1.7.2020 
Hlasovanie: 
 
 
 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 
 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 
            Za : 4  Emília Butvínová, Martin Kollárik, Ing. Roman Bandžuch, Žec Vladimír   
         Proti: 0 
  Zdržal sa: 0  
         
                                                                                                                         Jozef Rabatin  
           starosta obce 
 


