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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 25.06.2021 

Prítomní poslanci: 4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných, oboznámil o neprítomnosti poslanca Stanislava 

Bandžucha. Starosta konštatoval, že zasadnutie s počtom poslancov 4 je uznášania schopné. 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 25.06.2021  v znení : 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia.                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4. Stanovisko Hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce.  

5. Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2020.  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na II. polrok 2021 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku, E KN 90007 – Monika Čurillová 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku E KN 390 – Rastislav Bandžuch 

9. Pripomienky občanov. 

10. Rôzne.  

11. Záver. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.132/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

Zapisovateľka bude Romana Puhallová.                              

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Emilia Butvínová, Martin Kollárik 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje : za overovateľov zápisnice: Martin Kollárik, Emilia Butvínová 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 133/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 



K bodu 3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

Na XIII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 24.03.2021 bolo prijatých 8 uznesení, pod číslom 124 až 131. 

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

dňa 24.03.2021. 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. 134/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4.  Stanovisko Hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce.  

 

Hlavná kontrolórka obce Kaľava predložila stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce za r. 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie stanovisko Hl. kontrolórky k návrhu záverečnému účtu obce za r. 

2020.                                                                                                                                                        

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 134/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Stanislav Bandžuch v čase 16:20.  

 

 

K bodu 5 Záverečný  účet obce Kaľava za r. 2020 

Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom záverečného účtu obce, ktorý bol vypracovaný 

10.06.2021, zverejnený  bol na úradnej tabuli  10.06.2021.   

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje Záverečný účet obce Kaľava a celoročné hospodárenie za rok 

2020 bez výhrad.   

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 135/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

OZ v Kaľave schvaľuje tvorbu rezervného fondu podľa zákona 583/2004 § 15 ods. 1, písmeno c) 

vo výške 3 100,- €. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 136/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť 

 



 

K bodu 6  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na II. polrok   

                  2021 

 

Starosta obce konštatuje, že o návrhu plánu kontrolnej činnosti boli poslanci upovedomení spolu 

s programom XIV. zasadnutia a návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok, bol zverejnený na 

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

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 

2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kaľava na II. polrok 

2021. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 137/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  Žiadosť o odkúpenie pozemku, E KN 90007 – Monika Čurillová 

 

Starosta obce predniesol poslancom  žiadosť Moniky Čurillovej o odkúpenie pozemku,  

E KN 90007, zapísanej na LV č. 307. Jedna sa o parcelu cez ktorú žiadala zriadenie prístupovej 

cesty na minulom zastupiteľstve, teraz ju chce kúpiť celú.   

Poslanci sa postupne vyjadrovali k žiadosti.   

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava súhlasí v zmysle zákona č. 138/1990 o majetku obcí s predajom parcely E KN 90007, 

zapísanej na LV č. 307, k.ú. Kaľava, o výmere 474m 2,  pre Moniku Čurillovu, Kaľava 53, 05342.  

  

Za: 0  Proti:  5 Zdržal sa:                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 138/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku E KN 390 – Rastislav Bandžuch 

Starosta obce  oboznámil prítomných so žiadosťou Rastislava Bandžucha, bytom Krompachy 

o kúpu časti obecných pozemkov a to parcely č. E KN 390  zapísanej v LV č.307. 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetnej žiadosti, odporúčajú obhliadku parcely pre 

budúcu výstavbu. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ Kaľava  

OZ v Kaľave berie na vedomie žiadosť Rastislava Bandžucha, bytom Krompachy a odkladá 

rozhodnutie o žiadosti po obhliadke parcely, o ktorú má žiadateľ záujem a to poslancami OZ 

Kaľava.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 134/ 2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



K bodu 9  

Pripomienky občanov:  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

K bodu 10  Rôzne. 

Poslanci OZ Kaľava požiadali starostu obce, po opakovaných sťažnostiach občanov obce Kaľava 

o zanedbanej údržbe pozemku C KN 46/6, o kontaktovanie p. Pallesitza, vlastníka tejto 

nehnuteľnosti, ohľadom odkúpenia nehnuteľnosti C KN 46/6 k.ú. Kaľava, nakoľko boli porušené 

základne podmienky po nadobudnutí tejto nehnuteľnosť, určené uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 20/2007, kde OZ súhlasilo s odpredajom parcely pre MgA. Alexandra Pallesitza s podmienkou, 

začať výstavbu rodinného domu do troch rokov od prevedenia vkladu do katastra. V prípade 

neupotrebiteľnosti kupujúci ponúknu parcelu na predaj obci za tu istú cenu. Toto uznesenie bolo 

zapracovane aj do kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 20.8.2007. 

Poslanci OZ sa  jednotlivo vyjadrovali k predmetu jednania, odporúčajú starostovi obce 

kontaktovať p. Pallesitza,          

                      

 

Poslankyňa OZ Emília Butvínová sa informovala o elektrickej rozvodnej skrini, ktorú VSD osadili 

v objekte pred kultúrnym domom. Starosta obce oboznámil poslancov o spôsobe rozvodu   

elektrickej energie v obci Kaľava a zároveň možnosti dodatočného pripojenia pri výpadku 

elektrickej energie. 

 

K bodu 11  Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 17:30 hod.   

           

   Overovatelia 

 

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

 

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

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     


