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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 16.10.2020 

Prítomní poslanci: 4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Rabatin Jozef privítal prítomných. Oboznámil prítomných o  neprítomnosti poslanca 

Stanislava Bandžuch, ktorý je PN. Starosta konštatoval, že zasadnutie   je uznášania schopné. 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XI zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave, 

ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ –bez pripomienok 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 16.10.2020  v znení : 

 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc r. 2020. 

5. Predaj   majetku  obce pre Šefčík Bohuš s manželkou.  

6. Prenechávania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Františka Girgu. 

7. Pripomienky občanov 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.108/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

     

 

 

         

K bodu 2  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Zapisovateľ bude starosta obce Jozef Rabatin.                              

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Butvínová Emília, Kollárik Martin 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: Butvínová Emília, Kollárik Martin 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 109/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 



K bodu 3  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na X. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 28.08.2020 bolo prijatých 11 uznesení.  

Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na X. zasadnutí OZ v Kaľave  

dňa 28.08.2020. 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. 110/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4  Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc r. 2020. 

Starosta podal poslancom základné informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z dôvodu výpadku podielových daní v sume, ktorú zverejnilo MF SR, t. j. 8777,00 €, s 

tým, že tieto finančné prostriedky budú splácané v období 2024 – 2027. Použité môžu byť na bežné 

výdavky obce počas roka 2020.  

Starosta požiadal o stanovisko a preverenie podmienok na prijatie návratnej finančnej pomoci.   

hlavnú kontrolórku obce.  

Starosta  prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obce k čerpaniu finančných prostriedkov, na 

základe ktorého obec spĺňa podmienky pre čerpanie návratnej finančnej pomoci. 

 

V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.                    

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo  v súlade § 11 ods. 4, pís. b zákona č. 369/1990Zb.z o obecnom zriadení 

v z.n.p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p.  

Za I. berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov       

financovania  

Za II. konštatuje, 

 že obec Kaľava splnia podmienky na prijatie úveru  (návratných zdrojov financovania). 

Za III. schvaľuje: 

Prijatie návratného zdroja financovania v celkovej sume 8777€ s použitím na úhradu  bežných 

výdavkov obce počas roka 2020, s tým, že tieto finančné prostriedky budú splácané v období 

2024 – 2027 s ročnými splátkami 2194,25 €. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 111/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5.  

Starosta obce informoval poslancov o jednotlivých krokov ktoré boli doteraz prejedáme na OZ  

v súvislosti predaja obecného pozemku pre manželov Šefčíkovcov . 

krok 1, 

Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kaľava č. 

25/2019 a č. 26/2019 z dňa 22.3.2019.       

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.93/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

krok 2, 

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.  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.94/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

krok 3. 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje  

Zámer obce Kaľava previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 102/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.                    

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov na parcely reg. C KN 46/1 nachádzajúcej sa v obci Kaľava, v 

katastrálnom území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 1, vedenej Katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4018 

m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“), časť tejto nehnuteľnosti vo výmere 225 m2 , 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. 12/2019 

úradne overeného 27.01.2020  pre:  

Bohuslav Šefčík a Jana Šefčíková rod. Petruláková , obaja bytom Kaľava č. 138, 

PSČ 053 42 Kaľava, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, za cenu 1,25 €/m2, teda 

CKN – č. 46/16 o výmere 225 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na základe 

geometrického plánu celkovo cena spolu vo výške 281,5- EUR.  

 

Hlasovanie: 

 Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5 

 Počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 4 

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 112/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



 

K bodu 6.   

Starosta obce informoval poslancov o prenecháni majetku obce do nájmu pre Františka Girgu na 

vybudovanie studne.  

                         

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje prenechanie majetku obce do dlhodobého nájmu 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  parcely reg. E KN 134 nachádzajúcej sa v 

obci Kaľava, v katastrálnom území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 307, 

vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi   o výmere 4023 m2 

(ďalej len „nehnuteľnosť“), časť tejto nehnuteľnosti vo výmere   4 m2 , ako novovytvorený 

pozemok C KN č. 959 /9 o výmere  4m2 , druh pozemku trvalý trávnatý porast  k. ú. Kaľava, 

obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves podľa geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. 

591/2020 úradne overeného 18.09.2020.pre: 

 František Girga , bytom Kaľava č. 13, 053 42 Kaľava,  dátum narodenia: 28.02.1972 

 a Valéria Pokutová, rodné priezvisko: Pokutová, bytom Kaľava č. 13, 053 42 Kaľava, dátum 

narodenia: 27.11.1974,  spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, za cenu 1 €/m2/rok  

teda parcelu C KN č. 959 /9 o výmere 4 m2, druh pozemku  trvalý trávnatý porast  , na základe 

geometrického plánu celkovo cena spolu vo výške 4€ na rok.                 

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 114/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

                                     

K bodu 7  Pripomienky občanov  

 

Na zasadnutí OZ poslanci  všeobecne reagovali  na nespokojnosť občanov so splaškovými vodami 

v obci a s chýbajúcim   vodovodom a kanalizáciou., navrhovali aby obec dotovala občanom čistenie 

septikov.  

Starosta informoval poslancov o prácach na vodovode pre obec Kaľava: Obec dvakrát podala 

žiadosť na I. Etapu výstavby vodovodu do Environmentálneho fondu r. 2018, r.2019, žiadosť 

minister nepodpísal, dôvod - pre nedostatok finančných prostriedkov, žiadosť podáme aj r. 2020. 

II. Etapa výstavby vodovodu je v prípravnej fáze, projektová dokumentácia bude ukončenou konca 

októbra 2020, potom začne vybavovanie stavebného povolenia spolu s III. Etapovo pre ktorú sú 

projekty pripravené, následne podáme žiadosť na podporu podľa aktuálnych štátnych výziev.  

 Na výstavbu kanalizácie v obci sme začali prieskum na zhotovenie projektovej dokumentácie, 

ktorú chceme vyhotoviť začiatkom roku 2021. 

 Na dotovanie čistenia septikov a žúmp pre občanov  obec nemá finančne prostriedky. Obec môže 

zabezpečiť čistenie, no na náklady občanov.  

.  

 

 

 

 

           



 K bodu 8  Rôzne: 

Ing. Roman  Bandžuch, podal informáciu o stave pri vydávaní dreva z obecných lesov 

a informoval o probléme zvolať komisiu  na kontrolu nachystaného dreva v obecných lesoch 

Kaľava, navrhol aby pri kontrole dreva bolo zhotovená fotodokumentácia a                       

komisiu nemusel zvolavať.   

Starosta informoval poslancov o platnom stave pri kontrole, uznesenie  č.101/2017, ktoré 

určuje spôsob a členov komisie pri kontrole dreva. Poukázal aj na potrebu aktualizácie 

uznesenia z dôvodov zmien , ktoré po rokoch nastali. Požiadal poslancov o oboznámení sa 

zo stavom a navrhnúť prípadné zmeny  na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve, od r.2021. 

 

K bodu 9   Záver 

  

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 17,00 hod.   

           

   Overovatelia.....................................  

 

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

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce  v.r.                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                       


