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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 21.12.2020 

Prítomní poslanci: 3 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

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

Stanislava Bandžuch, ktorý je PN, poslanca  Romana Bandžucha, ktorý je v karanténe a taktiež 

tlmočil ospravedlnenie  kontrolórky Ing. Anny Čechovej, ktorá je tiež v karanténe. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie s počtom poslancov 3 je uznášania schopné. 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

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

ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 21.12.2020  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. Rozpočet obce na r. 2021 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava 

 na I. polrok 2021. 

7. VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ. 

8. Ročná zmluva Ekover na r. 2021. 

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, Slovenský zväz telesne postihnutých Kaľava.    

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, Miestny odbor Matice slovenskej  Kaľava.           

11. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku   Lívia Krompašská  

12. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku  Mgr. Petra Pentraková.              

13. Pripomienky občanov 

14. Rôzne  

15. Záver 

 

 

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

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

     

 

 

 

 



Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu, doplnenie programu XII.  

zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 21.12.2020  o dva body programu a to:  

            Žiadosť  Moniky Čurillovej, Kaľava č.53 o kúpu  obecného pozemku   

Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

OZ v Kaľave schvaľuje   doplnený programu XII. zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 

21.12.2020  a bude sa riadiť týmto programom. 

          

Program zasadnutia:                        

 

01. Schválenie programu zasadnutia      

02. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

03. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

04. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

05. Rozpočet obce na r. 2021 

06. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava 

07. VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ. 

08. Ročná zmluva Ekover na r. 2021. 

09. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, Slovenský zväz telesne postihnutých Kaľava.    

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, Miestny odbor Matice slovenskej  Kaľava.           

11. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku   Lívia Krompašská  

12. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku  Mgr. Petra Pentraková.     

13. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku  Monika Čurillová.                                  

14. Sprava z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019.          

15. Pripomienky občanov 

16. Rôzne  

17. Záver 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.115/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

         

K bodu 2  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Zapisovateľka bude Romana Puhallová.                              

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Kollarik, Vladimír Žec                           

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: : Martin Kollarik, Vladimír Žec                           

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 116/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XI. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 16.10.2020 bolo prijatých 6 uznesení.  

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

dňa 16.10.2020. 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: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4  Starosta obce  predniesol  stanovisko hlavnej kontrolórky  obce k návrhu rozpočtu obce 

Kaľava na r. 2021, a viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 2022,2023. 

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. 2021 , a viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 2022,2023. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5  Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce Kaľava na r. 2021, a viacročného 

rozpočtu obce Kaľava na r. 2022, 2023, 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. 2021, 

a to zmeny príjmu predpokladaného výnosu dane z príjmov na rok 2021, zverejnené Ministerstvom 

financií SR a následne zmeny vo výdajovej časti.  

Poslanci sa jednotlivo v diskusii vyjadrovali k návrhu rozpočtu.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave 

A) schvaľuje 
rozpočet obce Kaľava  na r. 2021 

B) berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kaľava na r. 2022-2023 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 118/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 



K bodu 6   Starosta obce konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, bol 

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

Starosta obce  predniesol  návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

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

2021. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 119/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 07     Starosta obce predniesol návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2021. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne zaväznom    nariadení obce Kaľava č. 1/2021 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Kaľava na rok 2021.        

 

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

OZ prijalo uznesenie č.120/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 08     Starosta obce  oboznámil prítomných s návrhom Ročnej  zmluvy medzi Obcou 

Kaľava a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2021. 

 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s Ročnou zmluvou medzi Obcou 

Kaľava a firmou Ekover, s. r.o..  

 

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. 

 

 

Za: 3       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.121/ 2020 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 



K bodu 09  Starosta obce oboznámil poslancov s podaním  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre ZO SZŤP v Kaľave vo výške 400,- eur. Ekonómka obce informovala poslancov, o nedoručení 

vyúčtovania za rok 2020 nakoľko zmluva nebola podpísaná, takže peniaze neboli poskytnuté.  

Po diskusii poslanci OZ súhlasia s poskytnutím nenávratného finančného príspevku.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

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

400,00 EUR na r. 2021. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.122/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 10. Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a to pre Miestny odbor Matice Slovenskej  vo výške 400,00 eur. Ekonómka obce informovala 

poslancov, že miestny odbor Matice Slovenskej doručil vyúčtovanie dotácie za rok 2020.  

Poslanci OZ sa postupne vyjadrovali k žiadosti. Poslanci OZ súhlasia s poskytnutím nenávratného 

finančného príspevku.   

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

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

 vo výške 400,00 EUR na r. 2021. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.123/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 11. Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Lívie Krompašskej, Kaľava č. 88 

o kúpu časti obecného pozemku pri cintoríne, kde deti vlastnia rodinný dom a užívajú pivnicu, pod 

stavbou (stodolou), ktorá je z časti na obecnom pozemku, parcela E KN 90689/1, k. ú. Kaľava.   

Poslanci OZ sa  jednotlivo   vyjadrovali k predmetnej žiadosti.  

 

Parcela č. E KN 90689/1, ktorá je vedená ako zastavaná plocha a nádvoria, kde ma obec zriadenú 

stavbu t.,j. cestu, by predajom podľa žiadosti, zamedzila prístupu vlastníkom parcely č. 90009 na 

ich pozemok, respektíve stavbu (stodolu), predajom je možné sa zaoberať až po vysporiadaní 

vlastníckych vzťahov k parcele  č. E KN 90009, respektíve k stavbe (stodole), teda parcele č. C KN 

103 .   

   

Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 

OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Lívii Krompašskej, Kaľava č.88, o odkúpenie časti parcely 

E KN  90689/1, k. ú. Kaľava.  

 

Za: 3  Proti:0  Zdržal sa: 0                         

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



 

K bodu 12. Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr. Petry Pentrakovej  Kaľava č. 

131 o kúpu obecného pozemku pred rodinným domom súp. č. 13, nakoľko ma tam postavenú 

stavbu.   

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti. 

Poslanci sa vyjadria k predmetnej žiadosti po obhliadke  predmetnej časti parcely E KN 90689/1, 

k.ú. Kaľava. Žiadateľ bude vyzvaný k účasti na obhliadke. 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Mgr. Petry Pentrakovej o odkúpenie časti parcely E KN  

90689/1, k. ú. Kaľava, zapísané na LV č. 307.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 13. Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Moniky Čurillovej , Kaľava č.53, 

o kúpu časti obecného pozemku parcela č. E KN 90007, k.ú. Kaľava zapísaná na LV č. 307. 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti. 

Poslanci sa vyjadria k predmetnej žiadosti po obhliadke  predmetnej časti parcely E KN 90007, k.ú. 

Kaľava. Žiadateľ bude vyzvaný k účasti na obhliadke. 

 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Moniky Čurillovej o odkúpenie časti parcely E KN 90007, 

k.ú. Kaľava, zapísané na LV č. 307. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 14. Starosta obce oboznámil poslancov so Správou audítora za rok 2019. 

 Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

 OZ v Kaľave berie na vedomie Správa audítora za rok 2019. 

. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

 

K bodu 15 

Pripomienky občanov: bez pripomienok. 

 

 

 

 

 



 

K bodu 16  Rôzne. 

 

Starosta obce informoval poslancov o opätovnej žiadosti Mgr. Ľudovíta Horvátha a to ústnou 

formou o odkúpenie pozemku. Poslanci sa vyjadrili, že uznesenie č. 92/2020 prijaté dňa 24.6.2020  

na IX zasadnutí OZ Kaľava je v platnosti a svoj názor nemenia.  

Starosta obce informoval prítomných o zrušení prevádzky potravín MIX Fontána na adrese Kaľava 

136, dňom 23.9.2020.  

Starosta oboznámil poslancov s rozpočtovými opatreniami starostu obce v roku 2019 v celkovom 

počte 7.  

Starosta obce informoval poslancov o priebehu výstavby garáže pre hasičské auto.  

Starosta obce informoval poslancov o zaradení DHZO do kategórie „B“.  

Starosta obce a poslanci diskutovali o znížení výdavkov na zber a vývoz komunálneho odpadu 

v obci Kaľava. V roku 2021 budú veľkoobjemové kontajnery v rómskej osade a na cintoríne 

nahradené zbernými nádobami BOBR.      

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

 OZ v Kaľave berie na vedomie  oboznámenie s rozpočtovými opatreniami starostu obce 

v roku 2019 v počte 7. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 117/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 17  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                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                       


