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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 13. 04. 2022 

Prítomní poslanci: 3 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných. Ospravedlnil poslancov Ing. Romana Bandžucha,  

Emíliu Butvínová,  ktorý nebudú prítomný.                 

 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia     

                                                                                  

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 13.04.2022. ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje    program XVIII zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 

konaného dňa 13.04.2022  v znení: 

 

Návrh programu:  

 

1.  Schválenie programu zasadnutia                                             

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky za r. 2021. 

5. Predaj obecného pozemku, časť parcely E KN 90689/1 zastavaná plocha pri rodinnom 

dome č.13, Pentrakovi  Tomášovi s manželkou Petrou.    

6. Predaj obecného pozemku, časť parcely E KN 133, na stavbu rodinného domu 

Františkovi Tulejovi.      

7. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnankyňu Bc. Darinu Kehler.                              

8. Pripomienky občanov  

9. Rôzne  

10. Záver  

 

 

 

Za:3             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.169/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisni 

 

 

 

 

 



Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu a doplnenie programu XVIII. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave, konaného dňa 13.04.2022, vynechanie bodu č. 6. 

Predaj obecného pozemku, časť parcely E KN 133, na stavbu rodinného domu Františkovi Tulejovi  

a nahrádza sa Rozpočtovým opatrením č.1. Dôvod vynechania bodu je nedodanie overenej 

projektovej dokumentácie zo strany kupujúceho.   

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje    návrh na zmenu, doplnenie programu XVIII. zasadnutia  Obecného 

zastupiteľstva  v Kaľave, konaného dňa 13.04.2022  v znení: 

 

Návrh programu:  

1.  Schválenie programu zasadnutia                                             

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky za r. 2021. 

5. Predaj obecného pozemku, časť parcely E KN 90689/1 zastavaná plocha pri rodinnom 

dome č.13, Pentrakovi  Tomášovi s manželkou Petrou.    

6. Rozpočtové opatrenia č.1                                

7. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnankyňu Bc. Darinu Kehler.   

8. Pripomienky občanov  

9. Rôzne  

10. Záver  

 

 

Za:3             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.170/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisni 

 

 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Za zapisovateľku starosta obce Jozef Rabatin navrhol Bc. Darinu Kehler.                     

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 Kollarik, Stanislav Bandžuch.    

          

                                                                                   

Za:3  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 171/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

Na XVII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 31.01.2022 boli prijate  4 uznesenia, pod číslom 165/2022 až 

168/2022. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XVII. zasadnutí OZ 

v Kaľave dňa 31.01.2022. 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:3   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 172/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky za r. 2021 

 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2021.  
 Poslanci OZ –bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky za r. 2021. 

. 

Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: v texte 

OZ prijalo uznesenie č. 172/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu5. Predaj obecného pozemku, časť parcely E KN 90689/1 zastavaná plocha pri 

rodinnom dome č.13, Pentrakovi  Tomášovi s manželkou Petrou 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti manželov: Tomáš Pentrak, 

rod. Pentrak, bytom Bijacovce 21, 053 06 Bijacovce,  nar. 25.02.1994 a Petra Pentraková, rod. 

Onderčinová, bytom Kaľava č. 131, 05342 Kaľava, nar. 02.05.1993 zo dňa 21.12.2020 o 

majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. obce Kaľava parcela E KN 90689/1. 

 

 Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s predajom pozemku. 

 Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje prevod vlastníctva majetku obce Kaľava, a to 

pozemku parcela registra  E KN  č. 90689/1 o výmere 60 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 manželov v podiele 1/1 : Tomáš Pentrak, rod. Pentrak, bytom Bijacovce 21, 

053 06 Bijacovce,  nar. 25.02.1994 a Petra Pentraková, rod. Onderčinová, bytom Kaľava č. 131, 

05342 Kaľava, nar. 02.05.1993 (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. 13, k. ú. . Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves evidovaný na LV č. 29. Kúpna cena je 

23,00- €. Správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra znáša 

kupujúci. 

 

Za:3   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 173/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

▄▄▄▄
▄▄▄▄

▄▄▄▄
▄▄▄▄



 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia č.1  

 

Ekonómka obce Bc. Darina Kehler predniesla zmeny v rozpočte obce Kaľava na r. 2022 a to 

presuny medzi položkami v rozpočte.  

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie rozpočtové opatrenia č.1. 

 

Za: 3         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 172/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7.  Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnankyne Bc. Dariny Kehler . 

     

Starosta oznámil poslancom dôvod používania súkromného mot. vozidla pre Darinu Kehler pri 

výkone zamestnania ako ekonómky a pracovníčky obce.  
Poslanci OZ – bez pripomienok.   

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje použitie súkromného cestného motorového vozidla 

na služobné cesty a pracovné účely obce Kaľava pre Darinu Kehler  podľa Z.z. 40/2009 § 7. 

 

Za: 3         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 174/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 8. Pripomienky občanov 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva tlmočil pripomienku, občianky obce Kaľava, že nedostala darček 

pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že občianka sa 

nezdržiava v obci, avšak dar jej už bol odovzdaný pri osobnej návšteve Obecného úradu.    

 

 

K bodu 9. Rôzne  

-Starosta obce informoval prítomných o rekonštrukcii budovy Centra voľného času  o prácach 

naviac, ktoré nie sú v rozpočte a o potrebe dofinancovania  z obecných prostriedkov.    

-Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o dokončení projektovej dokumentácie III. etapy 

obecného vodovodu a to rozvody po obci, o začatí územného konania, kde bude potrebné 

vysporiadať niektoré pozemky.   

- Starosta navrhol výmenu pozemkov vlastníkmi obecných pozemkov. Poslanci sa nezhodli na 

návrh starostu, preto riešenie je odložené. Pokračovanie bude po konzultácií s projektantom 

a taktiež  s vlastníkmi daných pozemkov. 

- Starosta informoval, že v prípade poskytnutia úveru na vodovod I. a II. etapy 500 000 €  je 

potrebné spolufinancovanie 5 % z poskytnutého úveru.  

  
  

 

 

 



 

K bodu 10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15:30 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 17:00 hod.   

 

 

  

 Overovatelia 

 

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

 

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

             

 

 

 

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     


