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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 17. 12. 2021 

Prítomní poslanci: 5 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných. Starosta konštatoval, že zasadnutie s počtom 

poslancov 5 je uznášania schopné.  

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 17.12.2021. ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje    program XVI. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, konaného 

dňa 17.12.2021  v znení: 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

5. Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2022-2024. 

6. Správa s kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2021 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kaľava 

 na I. polrok 2022. 

8. Ročná zmluva Ekover na r. 2022. 

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, občianske združenie Slovenský zväz telesne 

postihnutých Kaľava.    

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,  občianske združenie Miestny odbor Matice 

slovenskej  Kaľava.  

11. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č, 385/2000Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

12. Predaj obecného pozemku C KN 46/8 a C KN 46/9, na  výstavbu rodinného domu pre 

Patrika Šperňaka.  

13. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, parcela č. E KN 90689/2,  Ján Hovančík. 

14. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, časť parcely E KN 133,  František Tulej.                              

15. Pripomienky občanov 

16. Rôzne  

17. Záver 

 
 

 

 

Za: 5             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.144/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisni 

 



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

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave, konaného dňa 17.12.2021, doplnenie dvoch bodov 

(bod 15. a 16.) navrhol starosta obce Jozef Rabatin a doplnenie ďalších dvoch bodov ( bod 17. 

a bod 18.) navrhol poslanec Ing. Roman Bandžuch.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

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

zastupiteľstva  v Kaľave, konaného dňa 17.12.2021  v znení: 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

5. Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2022-2024 

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2021 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kaľava 

 na I. polrok 2022 

8. Ročná zmluva Ekover na r. 2022 

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, občianske združenie Slovenský zväz telesne 

postihnutých Kaľava.    

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,  občianske združenie Miestny odbor Matice 

slovenskej  Kaľava.  

11. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č, 385/2000Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

12. Predaj obecného pozemku C KN 46/8 a C KN 46/9, na  výstavbu rodinného domu pre 

Patrika Šperňaka.  

13. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, parcela č. E KN 90689/2,  Ján Hovančík. 

14. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, časť parcely E KN 133,  František Tulej. 

15. Schválenie úveru  vo výške 45 757,46 €. na účely zabezpečenia financovania 

 „ Rekonštrukcia budovy voľnočasových aktivít“.      

16. Komisia vyradenie  - doplnenie člena komisie. 

17. Odmeny pre poslancov. hl. kontrolórku obce a starostu obce. 

18. Ohňostroj – Silvester 2021.         

19. Pripomienky občanov 

20. Rôzne  

21. Záver 

 

 

Za: 5             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.145/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Za zapisovateľku starosta obce Jozef Rabatin navrhol Romanu Puhallovú.                                

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Roman Bandžuch, Vladimír Žec. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Ing. Romana Bandžucha, Vladimíra Žeca 

                                                                                               

Za:5  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 146/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XV. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 24.09.2021 bolo prijatých 5 uznesení, pod číslom 139/2021 až 

143/2021. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XV. zasadnutí OZ 

v Kaľave dňa 24.09.2021. 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:5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 147/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4  Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

Kaľava na r. 2022 a k viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 2023, 2024. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce  Ing. Anny Čechovej 

k návrhu rozpočtu obce Kaľava na r. 2022 a viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 2023,2024. 

 

Za:5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 147/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 5   Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2022-2024. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce Kaľava na r. 2022 a viacročného rozpočtu 

obce Kaľava na r. 2023, 2024, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce.  

V zákonom stanovenej lehote neboli doručené obci pripomienky k návrhu rozpočtu. 

Ekonómka obce Romana Puhallová predniesla zmeny v návrhu rozpočtu obce Kaľava na r. 2022 

a to zmeny príjmu predpokladaného výnosu dane z príjmov na rok 2022, zverejnené Ministerstvom 

financií SR a následne zmeny vo výdajovej časti a to najmä úpravu mzdových nákladov podľa 

schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme na rok 2022.  

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave 

A) schvaľuje 
rozpočet obce Kaľava na r. 2022 

B) berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kaľava na r. 2023, 2024 

 

Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 148/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 6  Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce Kaľava predniesla  Správy z vykonaných kontrol hl. kontrolórky obce 

v roku 2021.  

  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správy z vykonaných kontrol hl. kontrolórky obce Ing. Anny 

Čechovej v roku 2021.  

 

Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 147/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kaľava 

                 na I. polrok 2022 

 

Starosta obce konštatuje, že Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonnom stanovenej lehote.  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na I. polrok 

2022. 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 149/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 8 Ročná zmluva Ekover na r. 2022 
 

Starosta obce  oboznámil prítomných s návrhom Ročnej  zmluvy medzi Obcou Kaľava a firmou 

Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2022. 

 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s uzatvorením  Ročnej  zmluvy , medzi obcou Kaľava 

a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2022. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.150/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 9 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, občianske združenie Slovenský zväz telesne 

postihnutých Kaľava 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s podaním  žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 

občianske združenie Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30, 05342, vo výške 

200,- eur. Vyúčtovanie dotácie za rok 2021 bolo doručené obci Kaľava. 

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre SZTP, ZO č.700, Kaľava vo výške 

200,00 EUR na r. 2022. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.151/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



K bodu 10 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,  občianske združenie Miestny odbor Matice 

slovenskej  Kaľava  

 

Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to pre 

občianske združenie Miestny odbor Matice slovenskej  Kaľava, vo výške 400,00 eur. Vyúčtovanie 

dotácie za rok 2021 bolo doručené obci Kaľava. 

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre Miestny odbor Matice Slovenskej vo 

výške 400,00 EUR na r. 2022. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.152/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 11 Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č, 385/2000Z.z. o sudcoch a prísediacich 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s listom „Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č, 

385/2000Z.z. o sudcoch a prísediacich“ a s odporúčaním na voľbu kandidátov.  

Starosta obce navrhol za prísediacich na okresnom súde Spišská Nová Ves, na obdobie štyroch 

rokov s platnosťou od mája 2022 kandidátov, na základe odporúčania Okresného súdu Spišská 

Nová Ves, p. Mgr. Juraja Čurilla a p. Jitku Puhallová a predniesol návrh uznesenia:  

 

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave volí p. Mgr. Juraja Čurillu, nar. 12. 06. 1978, bytom Kaľava 47, za 

prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.153/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave volí p. Jitku Puhallovú, nar. 05. 04. 1969, bytom Kolinovce 184, za 

prísediaceho Okresného sudu Spišská Nová Ves. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.154/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 12 Predaj obecného pozemku C KN 46/8 a C KN 46/9, na  výstavbu rodinného domu 

pre Patrika Šperňaka 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ v zmysle uznesenia č. 143/2021  o zámere a spôsobe 

predaja pozemku, parcela CKN 46/8  o výmere 516 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce Kaľava 

zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava a parcela CKN 46,9 o výmere 618 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce 

Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava zastavaná plocha a nádvoria,podľa §9a ods.1) písm.c) 

zákona č.138/1991 z.z. o majetku obcí v platnom znení priamym predajom za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom 4,40 €/m2 t.j. 4989,6 EUR. 

Cenová ponuka odpredaja pozemku bola 15 dní pred schvaľovaním prevodu OZ zverejnená na 

úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, uverejnená inzercia v denníku Korzár. Na Obecný 

úrad Kaľava bola poštou doručená doporučená jedna zásielka , obálka s textom „Neotvárať“. 

Komisia zložená z poslancov OZ 13.12.2021 o 15,00hod. po otvorení zásielky skonštatovala, že 

obsah doporučenej zásielky tvorila „Cenová ponuka záujemcu Patrika Šperňáka, trvale bytom 

Kaľava č. 59 o kúpu pozemku CKN 46/8 a CKN 46/9 pre výstavbu rodinného domu v sume 4990,- 

EUR.. 

 Poslanci OZ po vyhodnotení ponuky skonštatovali, že  doručená ponuka spĺňa podmienky určené 

vo zverejnenom zámere na odpredaj obecného pozemku. Ztohto dôvodu poslanci OZ s predajom 

obecného majetku formou priameho predaja podľa § 9a odst. 1) písm.c zákona č. 138/1991 Z.z. 

súhlasia. 

 Starosta predniesol návrh uznesenia: 

  

OZ schvaľuje predaj  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava, so sídlom Kaľava číslo 63, 

053 42 Kaľava, parcely CKN 46/8  o výmere 516 m2 a parcely CKN 46/9 o výmere 618 m2, spolu 

1134 m2, zapísané na LV č.1, k.ú Kaľava, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, pre Patrika 

Šperňáka, nar.24. 05. 1989, trvale bytom Kaľava 59, 05342, podľa §9a ods.1) písm.c) zákona 

č.138/1991 z.z. o majetku obcí v platnom znení priamym predajom za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom 4,40 €/m2 t.j. 4989,6 EUR, zaokrúhlene na 

4990 EUR. Náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.155/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 13 Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, parcela č. E KN 90689/2,  Ján Hovančík 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Jána Hovančíka, bytom Maurerova 1355/61, 

Krompachy, o odkúpenie pozemku parcely reg. E KN 90689/2, zapísaný na LV č. 307, k.ú. Kaľava 

na ktorej je spoluvlastníkom podielom 1/16 rodinného domu č. 86. 

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

Jedným zo spoluvlastníkov rodinného domu č. 86 je aj p. Magdaléna Bandžuchová, podielom ¾, 

ktorá je aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti pod obecnou cestou, parcela E KN 90023/2, podielom 

16/64, preto je v záujme obce vysporiadania vlastníckych vzťahov,  poslanci odložili rozhodnutie až 

po prerokovaní výmeny alebo odpredaja podielu pod obecnou komunikáciou.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ  súhlasí  s predajom pozemku parcely reg. E KN 90689/2, zapísaný na LV č. 307, k.ú. Kaľava, 

pre Jána Hovančíka, bytom Maurerova 1355/61, Krompachy. 

 

Za: 2                                         Proti: 3                                             Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.156/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 14 Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, časť parcely E KN 133,  František Tulej 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Františka Tuleja, Kaľava 119 o odkúpenie 

nehnuteľnosti, časti parcely E KN 133, na výstavbu rodinného domu. 

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

Starosta predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí zámer a spôsob  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. 

959/10 o výmere 66 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská 

Nová Ves podľa geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. GP 37176528-57/2021, 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 Františka 

Tuleja, bytom Kaľava č. 119, 05342, nar. 05. 07. 1999, 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. 

 

Za: 5          Proti: 0      Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.157/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 15 Schválenie úveru  vo výške 45 757,46 €. na účely zabezpečenia financovania 

 „ Rekonštrukcia budovy voľnočasových aktivít“.      

                    Starosta obce Jozef Rabatin informoval prítomných, že Obec Kaľava bola úspešným 

žiadateľom o NFP pre Rekonštrukciu budovy Centra voľnočasových aktivít. Výška NFP je 

45 757,46 €. Starosta obce vysvetlil, že dotácia bude poskytnutá na základe ŽOP po skončení 

realizácie projektu, preto je potrebné, aby obec financovala náklady spojené s výstavbou vopred, 

ktoré však budú refundované. Informoval, že je potrebné aby obec zobrala bankový  úver na pred 

financovanie nákladov. Predniesol poslancom cenové ponuky od Prima banka a.s. a Slovenská 

sporiteľňa a.s., na poskytnutie úveru na investičný projekt.                             

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

Starosta predniesol návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu  obce schvaľuje prijatie úveru  vo 

výške 45 757,46 €. 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 prolongácie zmluvy 

dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu: "Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít" s 

podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva. 

 

Za: 4       Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 

OZ prijalo uznesenie č.158/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 16 Inventarizačná komisia – doplnenie 

 

Starosta obce Jozef Rabatin oboznámil poslancov, že poslanec Martin Kollárik, ktorí sa ujal funkcie 

poslanca OZ Kaľava, nie je súčasťou inventarizačnej komisie, keďže tá sa dopĺňala pred jeho ujatím 

sa funkcie. Z tohto dôvodu starosta obce navrhuje doplnenie Inventarizačnej komisie o člena 

Martina Kollárika.  

Poslanci OZ bez pripomienok.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ volí za ďalšieho člena Inventarizačnej komisie, ktorá bola zvolená 21. 03. 2015, uznesením č. 

47/2015, Martina Kollárika, Kaľava 66. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.159/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 17 Odmeny pre poslancov, hl. kontrolórku obce a starostu obce. 

 

V zmysle §.2 ods. (5) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave starosta obce navrhol poslancom 

mimoriadnu odmenu vo výške 100,00 €. Poslanci OZ s návrhom starostu súhlasia. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje v zmysle čl.2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave 

mimoriadnu odmenu vo výške 100, 00 €/poslanec. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.160/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Zástupca starostu Ing. Roman Bandžuch navrhol poslancom odmenu pre Hlavnú kontrolórku obce 

Ing. Annu Čechovú, za kvalitné plnenie pracovných povinností. 

Poslanci sa v diskusii postupne vyjadrovali k téme a zhodli sa na priznaní odmeny vo výške 30% 

mesačnej odmeny za mesiac január až december roku 2021, vyplatenej v mzde za december 2021. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §18c ods.5.) zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

v nadväznosti na §18c ods.2) zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. odmenu pre hlavnú 

kontrolórku obce Ing. Annu Čechovú vo výške 30% mesačného platu, za obdobie dvanástich 

kalendárnych mesiacov roku 2021 vyplatenú v mzde za mesiac december 2021. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.161/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Zástupca starostu Ing. Roman Bandžuch navrhol poslancom navýšenie platu pre starostu obce 

Jozefa Rabatina, za kvalitné a príkladné si plnenie pracovných povinnosti aj nad rámec pracovnej 

činnosti, v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest.    

Poslanci sa v diskusii postupne vyjadrovali k téme a zhodli sa na priznaní navýšenia platu vo výške 

50% mesačného platu za mesiac december 2021 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje navýšenie platu starostovi obce za mesiac december 2021 v súlade s §4 

ods.2.) zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. o 

50%, vyplatenú v mzde za mesiac december 2021. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.162/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 18 Ohňostroj – Silvester 2021.         

 

Poslanec Martin Kollárik navrhuje zakúpenie silvestrovského ohňostroja v obci Kaľava.  

Poslanci sa jednotlivo v diskusii vyjadrovali k téme, s odpálením ohňostroja bez stretnutia občanov 

obce, ktoré je silne obmedzene pandémiou COVID 19 nesúhlasia.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ súhlasí so zakúpením silvestrovského ohňostroja na oslavu Silvestra 2021.  

 

Za: 1                            Proti: 4  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.163/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 19 Pripomienky občanov 

Žiadne 

 

K bodu 20 Rôzne  

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou zriadenia prístupovej cesty k pozemku, parcele reg. 

č. E KN 133, zapísaná na LV č. 307, k.ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, z dôvodu 

zvýšeného záujmu o individuálnu bytovú výstavbu.  

Poslanci sa postupne vyjadrovali v diskusii k danej téme. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s geometrickým zameraním prístupovej cesty na parcele registra E 

KN 133, zapísaná na LV č. 307, k.ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, pri hranici 

s parcelami C KN 959/2, zapísaná na LV č. 345, k.ú. Kaľava, E KN 138, zapísaná na LV č. 31,  E 

KN 137 zapísaná na LV č. 31, EKN 136 zapísaná na LV č. 280, k.ú. Kaľava, E KN 135 zapísaná na 

LV č. 280,  obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves v šírke 4 metre.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.164/ 2021 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 21 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 

Ing. Roman Bandžuch.................................................. 

 

Vladimír Žec.            .................................................... 

             

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     


