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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 24.03.2021 

Prítomní poslanci: 5 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť  kontrolórky 

 Ing. Anny Čechovej. Starosta konštatoval, že zasadnutie s počtom poslancov 5 je uznášania 

schopné. 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 24.03.2021  v znení : 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia.                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4. Obec Kaľava, COVID – 19. 

5. Správa o kontrolnej činnosti  hl. kontrolórky. 

6. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku   Lívia Krompašská  

7. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku  Stanislav Bandžuch.  

8. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku  Jána Šefčíková a Bohuslav Šefčík.          

9. Pripomienky občanov. 

10. Rôzne.  

11. Záver. 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.124/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

         



K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Zapisovateľka bude Romana Puhallová.                              

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Kollárik, Vladimír Žec. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

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

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 125/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 21.12.2020 bolo prijatých 10  uznesení, pod číslom 114 až 

123. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XII. zasadnutí OZ 

v Kaľave  dňa 21.12.2020. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa 

určeného termínu. 

Uznesením č. 117, OZ v Kaľave bode 3,4,5, boli  riešené žiadosti o kúpu obecných pozemkov:  

1. V bode 3 - Žiadosť Lívie Krompašskej, Kaľava č.88, o odkúpenie časti parcely E KN  

90689/1, k. ú. Kaľava , zapísané na LV č. 307- 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,- pozemok nebol zatiaľ vysporiadaný.  

2. V bode 4 - Žiadosť Mgr. Petry Pentrakovej o odkúpenie časti parcely E KN  90689/1, k. ú. 

Kaľava, zapísané na LV č. 307, OZ v Kaľave sa uznieslo, že sa vyjadria k predmetnej 

žiadosti po obhliadke predmetnej časti parcely E KN 90689/1, k.ú. Kaľava. Žiadateľ bude 

vyzvaný k účasti na obhliadke. 

Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19, poslanci 

obhliadku urobili individuálne. 

3. V bode 5 - Žiadosť Moniky Čurillovej o odkúpenie časti parcely E KN 90007, k.ú. Kaľava, 

zapísané na LV č. 307. OZ v Kaľave sa uznieslo, že sa vyjadria k predmetnej žiadosti po 

obhliadke  predmetnej časti parcely E KN 90007, k.ú. Kaľava. Žiadateľ bude vyzvaný 

k účasti na obhliadke. 

Kvôli nepriaznivej situácii COVID-19, poslanci obhliadku urobili individuálne. 

 

 

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. 126/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 



K bodu 4.  Starosta obce oboznámil prítomných so Správou o pandemickej situácii v obci Kaľava 

za rok 2021, ktorá tvorí časť tejto zápisnice.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie správu o pandemickej situácii v obci v obci Kaľava v roku 2021.                                                                                                                                                        

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 126/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 5.  Starosta obce  predniesol  Správu o kontrolnej činnosti Hl. kontrolórky obce.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti Hl. kontrolórky obce Ing. Anny 

Čechovej.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 126/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 6 . 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 - cestu,  predajom podľa žiadosti by sa zamedzilo prístupu vlastníkom parcely č. 90009 

z cesty 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 súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom časti parcely  

E KN  90689/1, zapísaná na LV č. 307, k. ú. Kaľava o výmere, podľa vypracovaného 

geometrického plánu, pre Líviu Krompašskú, Kaľava 88, 05342. 

 

 

Za: 0  Proti: 5  Zdržal sa: 0                         

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 127/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7 . Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Stanislava Bandžucha, Kaľava č.139 

o odkúpenie pozemku CKN 46/8 v k.ú. obce Kaľava, o výmere 516 m2 . 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti, zdôraznili, že pozemok je pôvodne 

určený na výstavbu rodinného domu a predaj osobitným zreteľom je v tomto prípade vylúčený. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom parcely č. C KN 46/8, 

zapísaná na LV č.1, k.ú. Kaľava, s výmerou 516 m2, k.ú. Kaľava pre Stanislava Bandžucha, Kaľava 

č. 139, 05342. 

 

Za: 0  Proti: 3  Zdržal sa: 2                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 128/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 8. Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Jany Šefčíkovej a Bohuslava Šefčíka, 

Kaľava č. 138, 05342, o kúpu časti obecných pozemkov a to parcely č. C KN 46/8 a C KN 46/9 

zapísanej v LV č. 1. 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti, zdôraznili, že dané pozemky sú 

pôvodne určené na výstavbu rodinného domu a ich kúskovanie zatiaľ vylúčili.                         

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom časti pozemkov C KN 

46/8 a CKN 46/9 o výmere - podľa geometrického plánu, k.ú. Kaľava pre Janu Šefčíkovú 

a Bohuslava Šefčíka, Kaľava č. 138, 05342. 

 

Za: 1   Proti: 4  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 129/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 9  

Pripomienky občanov: bez pripomienok. 

1. 

Stanislav Bandžuch predniesol žiadosť o informáciu ku kanalizácii v obci, keďže občania vypúšťajú 

obsah žúmp do záhrad a tým sa šíri v obci zápach. Starosta obce vysvetlil prítomným aktuálnu 

situáciu k projektovej dokumentácii potrebnej pre výstavbu kanalizácie v obci Kaľava.  

Obec Kaľava nemá zatiaľ pripravenú projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, iba štúdiu pre výber 

druhu kanalizácie. Projektová dokumentácia je v pláne po ukončení projektov vodovodu III. Etapy . 

2. 

Poslanci OZ upozornili že pri zbere KO neboli vyvezené niektorým občanom zberné nádoby. 

Starosta obce vyzval poslancov aby v prípade opakovania takejto situácie informovali OcÚ Kaľava 

hneď po zistení, aby sa daná situácia mohla reklamovať u dodávateľa. Nie je možné skontrolovať 

zber spred niekoľkých týždňov. Zároveň informoval prítomných, že na základe VZN č.5/2019 je 

nevyhnutné použiť žetón v počte  1 ks pri zbernej nádobe s objemom 110 l a 2 ks pri zbernej nádobe 

s objemom 240 l, ak je na nádobe s objemom 240 l jeden žetón nádobu nevysypú.   

 



3. 

Parkovanie na cestách v obci.                            

Poslanci tlmočili pripomienky občanov s nespokojnosťou parkovania aut v obci na ceste III. triedy,  

/vjazd do obce od Kolinoviec/.  

Starosta obce informoval prítomných: Uvádzam Vám niekoľko základných ustanovení pre  státie 

resp. parkovanie  v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

§ 23 - Zastavenie a státie 

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom 

cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo 

na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 

široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy /čiže 6m/. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden 

jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 

 

(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval 

ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť 

parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. 

Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú 

na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. 

§ 25 písm. s)  - Vodič nesmie zastaviť a stáť  na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch 

a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou. 

 

Pre úplnosť uvádzam, že ani jedna miestna komunikácia nemá šírku 6 m a viac a preto v celej obci 

Kaľava a jej častiach nie je možné parkovať na miestnych komunikáciách, ale ani na verejnej zeleni 

a verejných priestranstvách na to určených. Je potrebné aby všetci občania , vodiči, parkovali 

vozidlá na svojich pozemkoch, dvoroch, v garážach.  

V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností sa dopúšťate správneho deliktu, za čo  

môže byť uložená pokuta. Nie je možne aby obec riešila správne delikty len na časti ciest obce , ale  

celkovo, na celom katastri.                   

Obec Kaľava bude správne delikty riešiť cez štátnu políciu. 

Obec bude do budúcna riešiť záchytné parkovisko pri vstupe do obce od Kolinoviec, od Vojkoviec 

a pri vstupe do rómskej  osady.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10  Rôzne. 

1. 

Starosta obce predniesol poslancom opätovne žiadosť Moniky Čurillovej o odkúpenie pozemku, 

ktorej prejedanie sa preložilo z minulého zastupiteľstva, konaného dňa 21.12.2020, kvôli obhliadke 

pozemkov. Po obhliadke danej parcely a prejedaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci 

pripomienkovali dôvod predaja s tým, že na parcelu  EKN 90008 je prístup z cesty možný po 

úprave terénu aj bez daného predaja a tým zabránime kúskovaniu obecných pozemkov.   

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom časti parcely E KN 

90007, zapísanej na LV č. 307, k.ú. Kaľava, o výmere podľa vypracovaného geometrického plánu, 

na vytvorenie  prístupovej cesty k parcele E KN 90008, zapísanej na LV č. 356, k.ú. Kaľava  pre 

Moniku Čurillovu, Kaľava 53, 05342.  

  

Za: 0  Proti: 4  Zdržal sa: 1                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 130/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

2. 

Starosta obce predniesol poslancom opätovne žiadosť Mgr. Petry Pentrakovej o odkúpenie 

pozemku, ktorej prejedanie sa preložilo z minulého zastupiteľstva, konaného dňa 21.12.2020, kvôli 

obhliadke pozemkov. Po  obhliadke a prejedaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci 

súhlasia s predajom obecného pozemku, časti parcely EKN 90689/1, pod stavbou oporný múr a 

oplotenie, patriaci k parcele C KN 84, zapísanej na LV č. 29, k.ú. Kaľava, rodinný dom súpisné 

číslo 13.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom časti parcely E KN 

90689/1, zapísanej na LV č. 307, k.ú. Kaľava o výmere, podľa vypracovaného geometrického 

plánu, pod stavbou, oporný múr a oplotenie, patriace k parcele C KN 84, rodinný dom súpisné číslo 

13 pre Mgr. Petru Pentrakovú, Kaľava 131,05342. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 131/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11  Záver 

 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 10,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 12,00 hod.   

           

   Overovatelia 

 

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

 

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

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     



    

 

 O B E C   K A Ľ A V A 

                    okres Spišská Nová Ves, IČO 00329223 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
E-mail: obec@kalava.sk       Tel.kontakt: 053/4472800     Internet: www.kalava.sk    IČO:00329223  

 

 

 

 

Správa o pandemickej situácii  

v obci KAĽAVA v roku 2021 

 

 

 
Obec Kaľava, v zastúpení starostom obce Jozefom Rabatinom týmto informuje 

o epidemiologickej situácií na území obce Kaľava.  

 

 

KARANTÉNA 

 

 Na území obce Kaľava od začiatku pandémie bolo niekoľko rodín karantenizovaných. 

Obec nemá presné počty občanov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19 alebo 

boli v kontaktne s pozitívne testovanou osobou. Občanom, ktorí informovali obec o karanténe 

boli poskytnuté na žiadosť ochranné pomôcky a zabezpečené základné životné potreby, nákup 

a dovoz potravín a liekov.  

 

 

TESTOVANIE  

 

Obec Kaľava v roku 2021 zabezpečila testovanie občanov obce v zriadenom 

mobilnom odberovom mieste v obci Kaľava dňa 23. 01. 2021 na základe uznesenia vlády 

30/2021 zo dňa 17. 01. 2021. Po tomto termíne Obec Kaľava zabezpečila dve kolá testovania 

v termíne 30. 01. 2021 a 06. 02. 2021 pre svojich občanov v mobilnom odberovom mieste 

v obci Kolinovce. Po tomto termíne, vzhľadom na dostatočný počet mobilných odberových 

miest v meste Krompachy, obec Kaľava viac kôl testovania nerealizovala.  

 

 

NP COVID MRK  

 

 Obec Kaľava bola úspešná v žiadosti pre národný projekt „Podpora činností 

zameraných na riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Obec Kaľava prijala do pracovno-

právneho vzťahu jednu osobu na pozíciu Terénneho asistenta COVID. Finančná podpora 

sprostredkovaná v rámci projektu plne pokrýva náklady obce na danú pracovnú pozíciu.  
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 O B E C   K A Ľ A V A 

                    okres Spišská Nová Ves, IČO 00329223 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
E-mail: obec@kalava.sk       Tel.kontakt: 053/4472800     Internet: www.kalava.sk    IČO:00329223  

 

 

OCHRANA OBČANOV  

 

Obec Kaľava poskytla v roku 2021 občanom obce ochranné pomôcky v počte cca:  

 

 Respirátory FFP2 150 ks 

 Rúška 180 ks 

 Rúška pre deti 30 ks 

 Pre pozitívne testované osoby – respirátor FFP2 12 ks, rúška 30 ks 

 

 

 

KRÍZOVÝ ŠTÁB 

 

 Zasadnutie krízového štábu v obci Kaľava na základe epidemiologickej situácie 

nebolo potrebné. Všetky potrebné hlásenia boli vykonané na základe nariadení ústredného 

krízového štábu, OÚ Sp. Nová Ves, odbor krízového riadenia cez kanály na to určené obcou, 

v réžii predsedu krízového štábu. Krízový štáb obce je plne funkčný a všetci jeho členovia sú 

k dispozícií. Vláda SR na základe uznesenia č. 160 zo 17. 03. 2021 schválila opätovné 

predĺženie času trvania núdzového stavu na 40 dní s účinnosťou od 20. 03. 2021.  

 

 

 

 

 

Vypracované v Kaľave, dňa 24. 03. 2021. 
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