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

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa25.03.2020 

Prítomní poslanci: 3 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

K bodu 1                                          
Starosta obce Rabatin Jozef privítal prítomných poslancov. Oboznámil prítomných o neúčasti 

poslanca Stanislava Bandžucha, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Starosta 

konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov traja je uznášania schopné. Starosta 

predložil poslancom návrh   programu VIII. zasadnutia OZ v Kaľave. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom VIII. 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 VIII. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 

konaného dňa 25.03.2020  v znení : 

 

1. Schválenie programu zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Voľba kontrolóra  

5. Výstavba garáže  

6. Pracovný poriadok  

7. Zriadenie DHZO  

8. Pripomienky občanov  

9. Rôzne  

10. Záver  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 75/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

 Zapisovateľa bode robiť  Jozef Rabatin, starosta obce.   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Butvínová Emília, Martin   Kollárik                                                                 

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: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 76/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



K bodu 3  

Na VII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 31.01.2020 bolo prijatých  8 uznesení.  

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

dňa 31.03.2020. 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. 

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 77/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4  

Starosta obce oboznámil prítomných s blížiacim sa termínom konca volebného obdobia hl. 

kontrolóra uplynutím jeho funkčného obdobia, 30.6.2020 a tým z povinnosťou obecného 

zastupiteľstva vyhlásiť nove voľby na funkciu hl. kontrolóra. 

  

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 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra na 24.6.2020 a zároveň schválilo 

10% pracovný úväzok pre hl. kontrolóra.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 78/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 5. 
Starosta obce oboznámil prítomných o pridelení, zapožičaní hasičského auta „ Ľahké hasičské 

a záchranné vozidlo IVECO DAILY“  a potreby vybudovania novej garáže, nakoľko do hasičskej 

zbrojnice nevojde. Je potrebne určiť pozemok na ktorom bude garáž postavená . 

 
Poslanci OZ – v rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na tému.    

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s vybudovaním garáže pre hasičské auto na 

 parcele C KN 45/3. Financovanie výstavby bude s vlastných zdrojov. 

  

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

OZ prijalo uznesenie č. 79/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6. 

Starosta obce oboznámil poslancov s vypracovaním nového pracovného poriadku zamestnancov 

obce Kaľava, ktorý im bol doručený pred zasadnutím OZ k nahliadnutiu.  

 
Poslanci OZ – v rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ schvaľuje pracovný poriadok.  zamestnancov obce Kaľava.  
 

 

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

  

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 80/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 7.  

 

Starosta obce oboznámil poslancov so zriadením Dobrovoľného hasičského zboru obci Kaľava    

(ďalej len „DHZO Kaľava “) ako hasičskú jednotku obce Kaľava.    

 
Poslanci OZ – v rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na danú tému. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 zákona    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 26.3.2020  zriaďuje dňa 25.3.2020 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Kaľave    (ďalej len „DHZO Kaľava “) ako hasičskú jednotku obce 

Kaľava.    

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 81/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 8.  

Emília Butvínová  predniesla pripomienku občanov voči zrušení elektrickej  prípojky na cintoríne.  

                              ktorá slúžila pre občanov na rôzne údržbárske a zhotoviteľke práce. Jednotlivý 

poslanci sa pripojili k diskusii o tomto probléme, starosta obce oboznámil prítomných s riešením, 

ktoré je ako náhrada elektrickej prípojky už od jej zrušenia t.j. 4. roky. Obec zakúpila 

elektrocentrálu, ktorá je k dispozícii na požiadanie občanov na obecnom úrade aj s obsluhou. Po 

požiadaní obecný úrad urči , kedy bude centrála na cintoríne.     

 

K bodu 9.  

Starosta oboznámil poslancov s opatreniami,   ktoré sú spôsobené  šírením respiračného ochorenia 

vyvolaného koronavírusom COVID-19, vyzval poslancov k príkladnému plneniu a kontrole 

prijatých opatrení, oboznámil poslancov s činnosťou krízového štábu obce, ktorý zatiaľ nebol 

zvolaný.  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10  

 

 Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 11,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 13,00 hod.   

            
               Overovatelia: Emília Butvínová    .....................................  

                                     Martin Kollárik      ........................................                                                   

 

                            Jozef Rabatin  

                            starosta obce  v.r.                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                       


