
OBEC  K a ľ a v a , okres Spišská Nová Ves 

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 06. 10. 2022 

 

Prítomní poslanci: 4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných, ospravedlnil Romana Bandžucha. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie s počtom poslancov 4 je uznášania schopné.            

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia     

                                                                                  

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XXI zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 06.10.2022, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje    program XXI zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, konaného 

dňa 06.10.2022  v znení: 

 

1.  Schválenie programu zasadnutia.                                             

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

4. Rozpočet na rok 2023. 

5. Dofinancovanie CVA. 

6. EUROBUS – oboznámenie so zmenami . 

7. Posedenie – Mesiac úcty k starším.  

8. Voľby  do VÚC a OSO. 

9. Pripomienky občanov.  

10. Rôzne.   

11. Záver.  

  

 

 

Za:4             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.191/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 1. Doplnenie programu 

                                                                                  

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XXI zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 06.10.2022, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje    program XXI zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, konaného 

dňa 06.10.2022  v znení: 

 

1.  Schválenie programu zasadnutia.                                             

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

      3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

      4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku, Monika Čurillová.  

      5.  Rozpočet na rok 2023. 

      6.  Dofinancovanie CVA. 

      7.  EUROBUS – oboznámenie so zmenami . 

      8.  Posedenie – Mesiac úcty k starším.  

      9. Voľby  do VÚC a OSO. 

     10.  Pripomienky občanov.  

     11. Rôzne.   

     12. Záver.  

  

 

 

Za:4             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.192/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

 Zapisovateľ bude starosta obce Jozef Rabatin .                   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Kollárik, Stanislav Bandžuch.  

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Martin Kollárik, Stanislav Bandžuch.    

          

                                                                                   

Za:4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 193/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XX. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 28.08.2022 bolo prijatých  9. uznesení, pod číslom 182/2022 

až 190/2022. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XX. zasadnutí 

OZ v Kaľave. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa určeného termínu. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Za:4   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 194/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku, Monika Čurillová.  

 

 Starosta obce oboznámil podrobne poslancov so žiadosťou . 

Poslanci  sa postupne vyjadrovali k žiadosti a rozhodnutie preložili na ďalšie zasadnutie, podmienili 

ho sto percentnou účasťou poslancov.   

  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie „Žiadosť Moniky Čurillovej o odkúpenie pozemku“, a odkladá 

prejedanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s dôvodu neprítomnosti všetkých 

poslancov, závažnosti prejedávaného bodu a opakovanej žiadosti.       

 

Za:4   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 194/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu5. Rozpočet na rok  2023.                                                           

 

Starosta obce oboznámil  poslancov s prípravou návrhu rozpočtu na rok 2023 a vyzval ich o 

spoluprácu na príprave.  

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6. Dofinancovanie CVA. 

 

Starosta obce oboznámil podrobne poslancov s prácami naviac prevedenými na oprave budovy. 

 Poslanci sa jednotlivo vyjadrovali k danej téme a oboznámili sa priamo s faktúrami k prácam. 

Dofinancovanie je potrebne vo výške 14215,86 €. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave schvaľuje, dofinancovanie prác na oprave CVA vo výške 14215,86 €. 

 

Za:4   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 195/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7. EUROBUS – oboznámenie so zmenami. 

Starosta obce oboznámil  poslancov so zmenami cestovného poriadku s platnosťou od 

11.12.2022, ktoré boli prerokované po pripomienkovom konaní na parciálnej porade dňa 3.10.2022 

v SNV EUROBUS.  

 

 

K bodu 8. Posedenie – Mesiac úcty k starším.  

Starosta obce oboznámil  poslancov s oslavami Mesiaca úcty k starším a požiadal ich o zapojenie sa 

do organizácie osláv.  

 

K bodu 9. Voľby  do VÚC a OSO. 

Starosta oboznámil poslancov s prípravami na  voľby v obci Kaľava.  

 

K bodu 10. Pripomienky občanov 

 

K bodu 11. Rôzne  

 

K bodu 12: Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16:00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 17:30 hod.   

 

Overovatelia 

Martin Kollárik                               ............................................... 

Stanislav Bandžuch                          ............................................... 

             

 

 

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                                                                                                            

 

  


