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

Z Á P I S N I C A 
z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 24.06.2020 
Prítomní poslanci: 4 
Podľa priloženej prezenčnej listiny. 
 
Starosta obce Rabatin Jozef privítal prítomných. Oboznámil prítomných o neúčasti poslanca 
Stanislava Bandžucha, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Starosta konštatoval, že 
zasadnutie s počtom prítomných poslancov štyria je uznášania schopné. 
 
K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      
 
Starosta obce oboznámil poslancov s programom IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave, 
ktorý bol zverejnený na pozvánke. 
 
Poslanci OZ –bez pripomienok 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  
 
OZ v Kaľave schvaľuje   návrh programu IX. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 
konaného dňa 24.06.2020  v znení : 
 
Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Voľba trojčlennej  volebnej  komisie z poslancov OZ, ktorá bude riadiť priebeh volieb, 

zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.  
5. Určenie spôsobu voľby  Hl. kontrolóra. 
6. Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  
7. Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2019.  
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku na zlegalizovanie stavby rodinného domu, František 

Girga ml.  
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku na  stavbu rodinného domu, Ladislav Tulej ml.  
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku  Mgr. Ľudovít Horváth.  
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremeno na studňu pre F. Girga. 
12. Zámer predaja pozemku pre Šefčík Bohuš s manželkou .             
13. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Juraja Čurillu. 
14. Pripomienky občanov 
15. Rôzne 
16. Voľba HL. kontrolóra – neverejne.   
17. Záver 

 
 

Za: 4             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 82/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
 
 



                                
Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu, doplnenie programu IX.   
zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 24.06.2020, v znení: 
 
Poslanci OZ –bez pripomienok 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  
 
OZ v Kaľave schvaľuje    návrh na zmenu, doplnenie programu IX.   zasadnutia OZ v Kaľave 
konaného dňa 24.06.2020, v znení: 
 
Návrh programu po doplnení zmeny: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kaľava.     
5. Voľba trojčlennej  volebnej  komisie z poslancov OZ, ktorá bude riadiť priebeh volieb, 

zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.  
6. Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2019.  
7. Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  
8. Návrh odmeny pre končiaceho hl. kontrolóra. 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku na zlegalizovanie stavby rodinného domu, František 

Girga ml.  
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku na  stavbu rodinného domu, Ladislav Tulej ml.  
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku  Mgr. Ľudovít Horváth.  
12. Žiadosť o zriadenie vecného bremeno na studňu pre F. Girga. 
13. Zámer predaja pozemku pre Šefčík Bohuš s manželkou .             
14. Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Juraja Čurillu. 
15. Pripomienky občanov 
16. Rôzne 
17. Voľba HL. kontrolóra – neverejne.   
18. Záver 

 
 
Za: 4             Proti:  0 Zdržal sa:        0          Termín:  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 83/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
 

K bodu 2  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  
 

Starosta určil za  zapisovateľku    Romanu Puhallovú                              
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Butvínová Emília, Žec Vladimír.                                                                    
OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 
OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: Butvínová Emília a Martin Kollárik                                             
                                                                                               
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 84/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 



K bodu 3  Kontrola plnenia prijatých uznesení  
 
Na VIII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 25.03.2020 bolo prijatých  7 uznesení.  
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na VIII. zasadnutí OZ v Kaľave  
dňa 25.06.2020. 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. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
K bodu 4  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kaľava.     
 

Starosta obce oboznámil prítomných s konaním volieb hl. kontrolóra a navrhol   poslancov  spôsob 
vykonania voľby.  
Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce 
 1. Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočnia tajným hlasovaním na IX. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Kaľave, dňa 24.6.2020.                            
 2. Pre vykonanie voľby zvolí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá 
riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb. 
 3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.  
4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci 
kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí (podľa 
priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací 
lístok je opatrený pečiatkou obce Kaľava.          
5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla určí kandidáta, za ktorého 
hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej 
schránky. 
 6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 
 a) na predpísanom tlačive, 
 b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená 
sa neprihliada. 
 
 7. Zvolenie hl. kontrolóra upravuje zákon 369/1990 Zb. § 18a odstavec 3.  
„Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak 
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti 
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom“. 
                                                          
 8. O priebehu voľby a o jej výsledku vypracuje volebná komisia zápisnicu, ktorá obsahuje: 
 a) počet všetkých  poslancov Obecného zastupiteľstva Kaľava 
 b) počet prítomných poslancov; 
 c) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;  
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov; 
e) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov; 
 f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov; 
 g) výsledok I. kola voľby , resp. II. kolo voľby; 



 h) meno zvoleného kandidáta. 
 
 9. Pokiaľ nebude hlavný kontrolór zvolený na obecnom zastupiteľstve dňa 24. júna. 2020, jeho 
voľba prebehne na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
 10. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 
zmluvu.  
 
11. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 10% úväzok.  
       
12. Miesto výkonu práce hlavného kontrolóra je obecný úrad v Kaľave.      
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že podľa §18 zákona č. 369/1990 hlavný kontrolór 
nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a 
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť.                     
 
Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov súhlasí so spôsobom voľby hlavného kontrolóra.  
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                             Termín: 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 86/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov súhlasí pre hlavného kontrolóra obce Kaľava pre funkčné obdobie 2020-
2026, že môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                             Termín: 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 87/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
K bodu 5. Voľba trojčlennej  volebnej  komisie z poslancov OZ, ktorá bude riadiť priebeh 
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.  
 
Pre vykonanie voľby zvolí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá 
riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb. 
 
Starosta obce navrhol do trojčlennej volebnej komisie poslancov: Ing. Roman Bandžuch,  Martin 
Kollarik, Žec Vladimír.                                  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave volí trojčlennú volebnú komisiu v zložení Ing. Roman Bandžuch,  
Martin Kollarik, Žec Vladimír, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a 
vypracuje zápisnicu z volieb hl. kontrolóra v Kaľave, ktoré sa uskutočnia dňa 24.6.2020. 
 
Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  



OZ prijalo uznesenie č. 88/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
 
K bodu 6. a 7. Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2019. Stanovisko hl. kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce.  
 
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom záverečného účtu obce, ktorý bol vypracovaný 
02.06.2020, zverejnený  bol na úradnej tabuli  02.06.2020.   
  
Poslanci OZ – bez pripomienok.  
 
Starosta obce oboznámil poslancov so Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce.  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia 
 
OZ v Kaľave berie na vedomie stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce. 
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  schvaľuje Záverečný účet obce Kaľava a celoročné hospodárenie za rok 
2019   bez výhrad.   
 
 Za: 4         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   
  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 89/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
                                     
Starosta obce predniesol návrh uznesenia 
 
OZ v Kaľave schvaľuje tvorbu rezervného fondu podľa zákona 583/2004 § 15 ods. 1, písmeno  c) 
vo výške 7 593,2 €.                                                       
 
Za:4         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   
  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 90/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť 
 
K bodu 8.  Návrh odmeny pre končiaceho hl. kontrolóra. 
 
Starosta obce navrhol poslancom odmenu pre Hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Vaščáka, 
ktorému končí funkčné obdobie dňa 30.06.2020 vo výške 30% mesačnej odmeny vyplatenej za 
prvý polrok roku 2020.  
 
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. 
odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Vaščáka vo výške 30% mesačného platu, za 
obdobie  šiestich kalendárnych mesiacov január až jún roku 2020. 
 
                                                                                               



Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 91/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
 
K bodu 9.  Žiadosť o odkúpenie pozemku na zlegalizovanie stavby rodinného domu, 
František  Girga ml.  
 
Starosta podal bližšie informácie k predmetnej žiadosti.  
V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
 
OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Františka Girgu nar. 9.4.1989, Kaľava 121 a odkladá 
rozhodnutie o žiadosti po obhliadke parcely, o ktorú má žiadateľ záujem a to troma poslancami OZ 
Kaľava. OZ Kaľava bude o žiadosti rokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ Kaľava. 
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 
K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku na  stavbu rodinného domu, Ladislav Tulej.  
 
Starosta podal bližšie informácie k predmetnej žiadosti. 
V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému. Poslanci vyjadrili žiadosť 
k stavebnému úradu obce Kaľava aby začal konanie voči čiernej stavbe žiadateľa.  
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
 
OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Ladislava Tuleja nar. 28.10.2000, bytom Kaľava a odkladá 
rozhodnutie o žiadosti po obhliadke parcely, o ktorú má žiadateľ záujem a to troma poslancami OZ 
Kaľava. OZ Kaľava bude o žiadosti rokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ Kaľava.  
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
K bodu 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku  Mgr. Ľudovít Horváth.  
Starosta podal bližšie informácie k predmetnej žiadosti. 
V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
 
OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Mgr. Ľudovíta Horvátha nar. 18.1.1985, bytom Krompachy 
Hlavná 946/30. 
 Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
 
 
 
 



Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
OZ v Kaľave súhlasí v zmysle zákona 138/1991 o majetku obci v z.n.p. so zámerom obce odpredať 
nehnuteľnosť v k.ú. Kaľava parcela CKN 154  o výmere 631 m2  Mgr. Ľudovítovi Horváthovi, nar. 
18.1.1985, bytom Krompachy Hlavná 946/30.  
 
Za: 0  Proti: 4  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 92/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
 
 
 
 
K bodu 12.  Žiadosť o zriadenie vecného bremeno na studňu pre F. Girga. 
 
Starosta informoval poslancov o žiadosti F. Girgu, o vybudovanie vŕtanej studne a požiadal 
o poskytnutie obecného pozemku a zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí pre 
danú studňu.  
 
V rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia. 
 
OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť F. Girga. nar. 28.2.1972, bytom Kaľava č.13 a odporúča 
obecnému úradu v Kaľave, vyhovieť žiadosti podľa § 9a, odst. 9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci, prenechaním majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a zriadením vecného bremena pre uloženie inžinierskych sieti.   
 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 
 
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 85/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

 
K bodu 13.  Zámer predaja pozemku pre Šefčík Bohuš s manželkou .  
 
Starosta obce informoval poslancov o pochybení pri predaji pozemku pre manželov Šefčíkovcov 
a späť vzatie návrhu na vklad do katastra.  
 
Poslanci OZ – v rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kaľava č. 
25/2019 a č. 26/2019 z dňa 22.3.2019. 

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

  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.93/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  
 
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.  

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

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

 
 

 
  K bodu 14.  Schválenie používania motorového vozidla pre zamestnanca Juraja Čurillu. 

     
 Starosta oznámil poslancom dôvod používania súkromného mot. vozidla pre Mgr. J. Čurillu pri 
výkone zamestnania ako vedúceho školskej jedálne. 
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 Mgr. Juraja Čurillu podľa Z.z. 40/2009 § 7. 
 
Za: 4         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   

  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.95/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
  
  K bodu 15.     Pripomienky občanov 
Poslanec OZ Kaľava Ing. Roman Bandžuch informoval o žiadosti Miroslava Vrábľa, ktorý má 
počas dažďov vytopené priestory garáže, aby bola upravená kanalizácia v okolí domu súp. č. 51 . 
Poslanci sa v rozprave postupne vyjadrovali k téme. Prerokovali možnosť výstavby kanálov po 
oboch stranách cesty resp. opravy súčasného kanálu. Starosta obce informoval poslancov, že cesta 
je vo vlastníctve a správe KSK a bude kontaktovať Správu ciest KSK.  
 
Občan Miroslav Gmuca  podal ústnu sťažnosť na veľké množstvo šrotu a starých áut na parcelách 
pri nehnuteľnosti súp. č. 139 a 55 . Starosta obce informoval , že problém šrotov a starých áut na 
parcele EKN 552, EKN 553, CKN 280/4, CKN 614/7, EKN 547, EKN 699/5 k.ú. Kaľava bol 
riešený políciou a životným prostredím, kde bola obec súčinná.  
Vlastnící áut na parcele vo vlastníctve obce CKN 45/3 k.ú. Kaľava boli vyzvaný na odstránenie , po 
vydaní stavebného povolenia na výstavbu garáže bude pozemok oplotený. 
 
Poslanci OZ žiadajú starostu obce o upozornenie občana Miroslava Šperňáka na obmedzenie 
parkovania na hlavnej ceste a priľahlom kanáli, z dôvodu zlej prejazdnosti, zlej viditeľnosti cesty 
a poškodzovania kanálu. Starosta obce bude kontaktovať občana.  
 
Poslanec OZ Vladimír Žec žiada o opravu a nastavenie obecného rozhlasu pri súp. č.  58 a 114. Po 
rozprave starosta obce informoval prítomných že dôjde ku kontrole obecného rozhlasu a zároveň 
obec chce prekladať obecný rozhlas na stĺpy elektrického vedenia.  
 
Občan Miroslav Gmuca žiada o kosenie celej obce. Starosta obce informoval prítomných, že kvôli 
intenzívnym dažďom v predchádzajúcich týždňoch bolo kosenie pozastavené a ihneď po zlepšení 



počasia sa bude pokračovať v kosení postupne celej obce.  
 
Občianka Libuša Gmucová žiada starostu obce o opravu osvetlenie pri súp. č. 114. Starosta obce 
pôjde verejné osvetlenie skontrolovať a dojedná prípadnú opravu.  
 
Poslanec OZ Martin Kollárik považuje kontajner pri cintoríne za zle uložený, nachádza sa v ňom 
nebezpečný odpad a elektro odpad. Poslanci OZ v rozprave navrhli preloženie kontajnera. Starosta 
obce informoval prítomných, že technický pracovník obce pravidelne kontrolujú a predbieha 
čistenie okolie kontajnera, starosta obce žiadal o pridelenie bobrov na zmesový komunálny odpad 
a separovaný odpad firmu Ekover, a.s., ktoré budú uložené v areáli cintorína a tým predídeme 
súčasnému problému. K dnešnému dňu nám zatiaľ nádoby na odpad neboli dodané. Starosta obce 
zároveň apeluje na prítomných aby aj oni informovali občanov, že kontajner pri areáli cintorína je 
určený pre odpad z cintorína.  
 
K bodu 16.    Rôzne 
 
Starosta obce informoval prítomných o možnosti otvorenia MŠ v Kaľave počas letných prázdnin, 
keďže rodičia detí navštevujúcich MŠ Kaľava prejavili záujem a kontaktovali MŠ Kolinovce. 
Starosta obce navrhol otvorenie MŠ v Kaľave na skúšobné obdobie jedného týždňa a podľa počtu 
detí prípadne pokračovať v mesiaci júl, zároveň bude kontaktovať zriaďovateľa MŠ Kolinovce 
o možnosti prijatia detí v prípade, že počet záujemcov bude nižší ako 5 detí.  
 
Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach o odpustenie poplatku za KO. Obec Kaľava ako 
miestne príslušný správca dane bude pri vybavovaní žiadostí postupovať podľa aktuálne platného 
VZN obce Kaľava a právnych predpisov.  
 
Rada školy odporúča zvýšenie poplatku v materskej škole Kaľava  - školné – na 10 € mesačne od 
mesiaca 09/2020. Starosta obce informoval poslancov, že obecný úrad vypracuje dodatok k aktuálne 
platnému VZN, ktorý bude predložený na nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave výstavby Garáže DHZO. Obec pracuje na 
projektovej dokumentácii spolu so stavebným povolením.  
 
Starosta obce informoval, že učiteľka MŠ podala žiadosť o ukončenie pracovného pomeru. Obec 
Kaľava obratom obdŕžala niekoľko žiadostí o prijatie do pracovného pomeru. Starosta obce 
informoval, že na danú pracovnú pozíciu prijíma uchádzača cez podporu vytvárania pracovných 
miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu Zosúladenie rodinného 
a pracovného života,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Starosta obce informoval poslancov, že na zasadnutí MAS Sľubica boli prejednané aktuálne 
žiadosti. Po skončení núdzového stavu postupne žiadosti prechádzajú druhou kontrolou na PPA. 
Obec Kaľava má podané dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to na Rekonštrukciu CVA 
(agitačné stredisko) a výstavba parkoviska a bezbariérového prístupu pri Dome smútku.  
 
Poslanec Martin Kollárik požiadal o častejšie čistenie priestorov autobusovej zastávky pri kostole. 
Starosta obce informoval, že technický pracovník kontroluje čistotu zastávky a poslanec OZ Martin 
Kollárik taktiež dohliadne na čistotu, keďže býva v tesnej blízkosti.  
 
Na základe požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce vysvetlil prítomným 
rozdiel medzi DHZ a DHZO.  



  
K bodu 17. Voľba HL. kontrolóra – neverejne.   

 
Starosta vyzval 3 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra a dal im 
priestor, aby sa postupne predstavili a povedali svoje doterajšie pracovné skúsenosti a schopnosti, 
poďakoval im za účasť a nasledovalo tajné hlasovanie.  
 
Počet platných hlasov:  
Ing. Anna Čechová – 3.  
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M – 1 
PhDr. Markéta Klapáčová - 0  
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 o Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov volí Ing. Annu Čechovú za hlavného kontrolóra obce Kaľava, ktorá 
získala 3 hlasy, na obdobie 6 rokov, 10 % úväzku od 1.7.2020 
 
Za:4         Proti: 0                 Zdržal sa: 0                           Termín:                   

  
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.96/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
K bodu 18.   Záver 
  
 
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 
 
Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16,00 hod.  
Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 19,30 hod.   
            
               Overovatelia: Emília Butvínová    .....................................  
                                     Martin Kollárik      ........................................                                                   
 

                            Jozef Rabatin  

                            starosta obce  v.r.                                                                                            

 
 
 
 

                                                                                                      


