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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 24.09.2021 

Prítomní poslanci: 4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

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

poslancov 4 je uznášania schopné. Poslanec Stanislav Bandžuch sa ospravedlnil.  

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

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

ktorý bol zverejnený na pozvánke. Konaného dňa 24.9.2021. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 24.09.2021  v znení : 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia.                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4. Rozpočtové opatrenie obce Kaľava. 

5. Pripomienky občanov. 

6. Rôzne.  

7. Záver. 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.139/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

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

zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 24.9.2021 o  bod programu č.5 a to:  

  Žiadosť  Patrika Šperňaka, Kaľava č.59 o kúpu  obecného pozemku C KN 46/8a 46/9, na stavbu 

rodinného domu.   

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

24.09.2021  a bude sa riadiť týmto programom.    

       

     Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia.                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4. Rozpočtové opatrenie obce Kaľava. 

5. Žiadosť Patrika Šperňaka, Kaľava č.59 o kúpu  obecného pozemku C KN 46/8a 46/9. 

6. Pripomienky občanov. 

7. Rôzne.  

8. Záver. 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.140/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice     

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Zapisovateľ bude Rabatin Jozef .                                

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Roman Bandžuch, Vladimír Žec 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje : za overovateľov zápisnice: Roman Bandžuch, Vladimír Žec 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 141/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XIV. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 25.06.2021 bolo prijatých 7 uznesení, pod číslom 132 až 138. 

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

dňa 25.06.2021. 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:4   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 142/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4.  Rozpočtové opatrenie obce Kaľava. 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe ods. 2 písmena b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kaľava, časť VII, § 22 

schvaľujem  Rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4 o zmene rozpočtu obce.     

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu obce Kaľava č. 3 a č.4 o zmene 

rozpočtu obce. 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 142/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5  Žiadosť Patrika Šperňaka, Kaľava č.59 o kúpu  obecného pozemku  

                  C KN 46/8a 46/9. 

 

Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Patrika Šperňaka, Kaľava č.59, o kúpu  

obecného pozemku parcela  C KN 46/8 a 46/9., k.ú. Kaľava zapísaná na LV č. 1 . 

 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje: 

 

A) zámer predať pozemok parcelu CKN 46/8 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 516 m2 , ktorá 

je vo vlastníctve obce Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava 

B) zámer predať pozemok parcelu CKN 46/9 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 618 m2 , ktorá 

je vo vlastníctve obce Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava 

C) spôsob predaja pozemkov parcela CKN 46/8 zastavaná plocha a nádvoria  a parcela CKN 46/9  

zastavaná plocha a nádvoria,  ktoré sú vo vlastníctve obce Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú 

Kaľava,  podľa § 9a ods.1) písm.c) zákona č.138/1991 z.z. o majetku obcí v platnom znení, 

priamym predajom za cenu vo výške najmenej za  hodnotu nehnuteľnosti stanovenej 

znaleckým posudkom.                                      

 E)  zverejnenie zámeru predať majetok a jeho spôsob v zmysle § 9a ods.2) a 5) zákona č.138/1991  

       Z.z. o majetku obcí v platnom znení s výzvou na podávanie cenových ponúk.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 143/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 6  

Pripomienky občanov:  

Oprava cesty pri s. č.114 smerom na rómsku osadu, po prekopávke. 

 

K bodu 7   Rôzne: 

Predaj pozemku Bandžuch Rastislav , Krompachy 

Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami obhliadky pozemku, na ktorý bola podaná 

žiadosť Rastislavom Bandžuchom dňa 24.05.2021, a bola prerokovaná na zasadnutí OZ 

Kaľava dňa 25.06.2021. Poslanci konštatovali, že predaj pozemku sa môže realizovať po 

zameraní a vytýčení stavebných parciel a prístupovej cesty na parcele č. EKN 390 . 

Predpokladaný termín vytýčenia jednotlivých parciel je III. štvrťrok 2022.  

 

Starosta obce oboznámil poslancov o príprave aktuálnych a pripravovaných projektových 

zámerov obcou Kaľava  

- Vodovod I. etapa – žiadosť  o nenávratný finančný prostriedok je doposiaľ na 

Environmentálnom fonde v stave nerozhodnutá. Obec Kaľava intervenovala urgenciou 

listom pre ministra životného prostredia.  

 

- Vodovod II. etapa – obec intenzívne pracuje na stavebnom povolení, ktoré je momentálne 

v poslednom štádiu, predpokladaný termín podania žiadosti o NFP je október 2021. 



- Vodovod III. etapa – bola podaná objednávka pre Ing. Gavalierovú, projektantku líniových 

stavieb a čaká sa na ukončenie príprav projektovej dokumentácie. Obec Kaľava pracuje na 

majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností potrebných pre začatie územného a stavebného 

konania.  

- Centrum voľnočasových aktivít (Agitačné stredisko) – žiadosť o NFP bola podaná v roku 

2019, aktuálne čakáme na podpis zmluvy zo strany PPA. Ukončenie realizácie projektu je do 

decembra 2021. 

- Garáž pre požiarne vozidlo – stavebné práce boli ukončené, kolaudácia stavby je 

plánovaná do konca roka 2021.  

- Projekt Relaxačná kyslíková zóna -  ide o realizáciu náučno oddychového chodníka 

s odpočívadlami v lesoch obce Kaľava. Obec Kaľava momentálne pracuje na projektovej 

dokumentácia, predpokladaný termín podania žiadosti o NFP je október 2021.   

 

Starosta obce oboznámil poslancov s realizáciou inštalácie optického káblu v obci Kaľava 

firmou NETIQ, predpokladaný termín začatia prác je jeseň 2021. 

Starosta obce oboznámil poslancov o výmene časti oplotenia na cintoríne z dôvodu 

znehodnotenia a opotrebenia. Oplotenie sa bude meniť po častiach, podľa finančných možností.  

Starosta obce informoval prítomných o príprave Regionálnej značky . Regionálna značka 

miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú 

vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá. MAS 

RUDOHORIE, MAS HNILEC a MAS SĽUBICA. sa spojili na vytvorení spoločnej  regionálnej 

značky.  

 

K bodu 8.    Záver. 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 19:30 hod.   

           

   Overovatelia 

 

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

 

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

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     


