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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 27. 06. 2022 

Prítomní poslanci: 5 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

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

poslancov 5 je uznášania schopné.            

 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia     

                                                                                  

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 27.06.2022, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 27.06.2022  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 za rok 2021 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

6. Rozpočtové opatrenie č.2 

7. Určenie rozsahu funkcie starostu podľa § 11, čl.4,  písmeno „i“ , zákona 369/1990Z.z. 

na volebné obdobie 2022-2026.                    

8. Určenie počtu poslancov podľa § 11, čl.3,  písmeno „b“ , zákona 369/1990Z.z. na 

volebné obdobie 2022-2026.                    

9. Žiadosť o kúpu pozemku Ján Onderčin, Kaľava č.131 

10. Pripomienky občanov  

11. Rôzne   

12. Záver  

 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.175/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Za zapisovateľa starosta obce Jozef Rabatin                   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Vladimír Žec, Emilia Butvínová                       

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Vladimír Žec, Emilia Butvínová                      .    

          

                                                                                   

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 176/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XVIII. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 13.04.2022 bolo prijatých  6. uznesení, pod číslom 169/2022 

až 174/2022. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí 

OZ v Kaľave dňa 16.04.2022. 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:5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 177/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 4. Stanovisko Hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021 

 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla Stanovisko k záverečnému úctu obce, za r. 

2021.  
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Stanovisko k záverečnému účtu obce za r. 2021.  

 

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 177/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



 

K bodu5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 

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

09.06.2022, zverejnený  bol na úradnej tabuli  09.06.2022.  

  

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

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

2021 s výhradou,  presunu prebytku hospodárenia z r. 2021 vo výške 2401,70€ na tvorbu rezervného fondu 

v r. 2022. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 178/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Presun prebytku s hospodárenia z r. 2021 vo výške 2401,70€ na tvorbu rezervného fondu v r. 2022. 

 

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

podľa zákona 583/2004 § 15 ods. 4., vo výške 10% prebytku rozpočtu za r. 2021 t.j.240,20 €. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 179/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia č.2  

 

Starosta obce  predniesol zmeny v rozpočte obce Kaľava na r. 2022 a to presuny medzi položkami 

v rozpočte.  

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Rozpočtové opatrenia č.2. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 177/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7.  Určenie rozsahu funkcie starostu podľa § 11, čl. 4,  písmeno „i“ , zákona 369/1990 

Z.z. na volebné obdobie 2022-2026. 

Podľa zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 

obce, najmä je mu vyhradené : “i“  určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 

dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného 

obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.  

  

Poslanci sa postupne vyjadrovali k danej téme.                  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kaľave určuje, podľa § 11, čl.4,  písmeno „i“ , zákona 369/1990 Z.z. na 

volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu na 81%. 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 180/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 8. Určenie počtu poslancov podľa § 11, čl.3,  písmeno „b“ , zákona 369/1990Z.z. na 

volebné obdobie 2022-2026.  

                   

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu 

obyvateľov obce takto:  od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, doteraz mala obec Kaľava 

určených 5 poslancov. Obec mala ku dňu vyhlásenia volieb 405 obyvateľov.  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli 5 poslancov. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kaľave určuje, podľa § 11, čl.3,  písmeno „b“ , zákona 369/1990Z.z. na 

volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov 5 .                           

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 181/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 9. Žiadosť o kúpu pozemku Ján Onderčin, Kaľava č.131 

 

Starosta obce predniesol poslancom  žiadosť Jána Onderčina o odkúpenie pozemku pred domom 

č.14 . 

Poslanci sa postupne vyjadrovali k žiadosti. Predajom pozemku vlastníkovi domu č. 14, ktorý 

v súčasnosti slúži ako prístupová cesta k domom č.14 a č.15 zamedzíme prístupu na susedný 

pozemok. Je potrebné, aby obidvaja vlastníci domov č.14 a č.15 podali žiadosť o odkúpenie 

a dojednali s obcou ďalší postup.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie  žiadosť Jána Onderčina Kaľava č.131 o kúpu pozemku pred 

domom č.14, vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.  

  

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 177/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



K bodu 10.Pripomienky občanov 

 

-Tulej Marián poukázal na veľké sucho a nedostatok vody v studni  v rómskej osade.  

-Poslanci tlmočili opakovane sťažnosti občanov na Jozefa Kurillu, ktorý robí pri vstupe do obci 

súkromne nedovolené vrakovisko, skladuje na ich pozemkoch bez dovolenia vraky áut a nereaguje 

na výzvy a upozornenia na ich odstránenie. Žiadajú obecný úrad o zjednanie nápravy.  

-Poslanci tlmočili žiadosť občanov o zber, odvoz použitých pneumatík. 

  

K bodu 11. Rôzne  

 

Pri pokračovaní sucha a absentovaní dažďa, Hasičský zbor v obci  Kaľava bude rozvážať úžitkovú 

vodu po obci. Na nahlásenie záujemcov o túto službu budú občania vyzvaný obecným rozhlasom .   

 

Nakoľko sa končí volebné obdobie, starosta poslancom zosumarizoval, čo všetko počas volebného 

obdobia bolo spravené v obci: 

-zateplenie budovy OcÚ a MŠ, - zmena projektovej dokumentácie, kolaudácia, oprava  sociálnych  

  zariadení v MŠ, oprava elektroinštalácie, vyplatenie, schody na OcÚ,   

-oprava Požiarnej Zbrojnice – projektová dokumentácia, stavebné povolenie, žiadosť o nenávratnú     

   pôžičku, kolaudácia,  

-zapožičanie požiarneho auta IVECO pre obec, 

- projektová dokumentácia, vybavenie stavebného povolenia vodovod I., II. Etapa, podanie žiadosti   

  o nenávratnu pôžičku 3x, projektová dokumentácia III. Etapa, 

- projektová dokumentácia, verejné obstarávanie, stavebné povolenie,  žiadosť o nenávratnú  

   pôžičku pre parkovisko a oplotenie pri Dome smútku,   

-projektová dokumentácia, stavebné povolenie, svojpomocná výstavba, kolaudácia, garáž pre   

  požiarne  auto IVECO, 

-svojpomocná oprava oplotenia na cintoríne, 

-vyrovnanie terénu na cintoríne, bagrovanie,  

- projektová dokumentácia, verejné obstarávanie, stavebné povolenie,  žiadosť o nenávratnú   

   pôžičku CVA. / Agitačné stredisko/, kolaudácia. 

 

Obec predala 3 pozemky na vysporiadanie vlastníckych práv,  

Obec predala 2 pozemky na výstavbu rodinných domov,  

Obec nadobudla nové pozemky-  E695/2 nadobudnutím z majetku SR. 

                                                     C 1058 kataster Vojkovce – kúpa pri vybavovaní stavebného    

                                                                                               povolenia na Vodovod I. Etapa. 

 

K bodu 12. Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16:00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 18:00 hod.   

 

Overovatelia 

Vladimír Žec                               ............................................... 

Emilia Butvínová                      .................................................... 

             

 

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                                                                                                            


