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

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 31.01.2020 

Prítomní poslanci: 4 

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 štyri je uznášania schopné. Starosta 

predložil poslancom návrh   programu VII. zasadnutia OZ v Kaľave. 

 

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

konaného dňa 31.01.2020  v znení : 

 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Predaj pozemku na výstavbu rodinného domu pre Valériu Pokutovú, rod. Pokutovú, 

bytom 05342 Kaľava č. 13,  a Františka Girgu, rod. Girgu, 053 42 Kaľava č.13. 

5. Schválenie VZN č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Kaľava na rok 2020 

6. Žiadosť o pridelenie palivového dreva Petrík. 

7. Odstúpenie z RVC Štrba  

8. Správa audítora za rok 2018 

9. Komunitný plán sociálneho rozvoja  

10. Pripomienky občanov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 67/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 
Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu, doplnenie programu VII. 

zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 31.01.2020, v znení: 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Predaj pozemku na výstavbu rodinného domu pre Valériu Pokutovú, rod. Pokutovú, 

bytom 05342 Kaľava č. 13,  a Františka Girgu, rod. Girgu, 053 42 Kaľava č.13. 

5. Schválenie VZN č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Kaľava na rok 2020. 

6. Žiadosť o pridelenie palivového dreva Petrík. 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava za rok 2019. 

8. Odstúpenie z RVC Štrba  

9. Správa audítora za rok 2018 

10. Komunitný plán sociálneho rozvoja  

11. Doplnok č. 1 k Štatútu obce o predaji dreva. 

12. Pripomienky občanov 

13. Rôzne 

14. Záver 

 
Poslanci OZ –bez pripomienok 

 

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 68/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

 Zapisovateľa bode robiť  Jozef Rabatin, starosta obce.   

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Vladimír Žec a Martin Kollárik                                                                 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje : -  za overovateľov zápisnice: Vladimír Žec a Martin Kollárik                                                                 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 69/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 3  

Na VI. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 03.12.2019 bolo prijatých 20 uznesení.  

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

dňa 03.12.2019. 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. 70/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4  

Starosta obce oboznámil prítomných s postupom pri predaji pozemku pre Františka Girgu. 

Konštatoval, že na úradnej  tabuli obce a na webovom sídle obce bol zverejnený Zámer obce 

Kaľava previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa od 17.12.2019. 

K zámeru sa nevyjadril nikto, bez pripomienok.  Ako ďalší krok predaja je potrebne určiť cenu 

pozemku.  

Poslanci obecného zastupiteľstva – po rozprave k tomuto bodu bola navrhnutá cena podľa 

posledného predaja podobných  pozemkov v obci 3€ za m2. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

a) sa uznáša  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri predaji časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava, 

so sídlom Kaľava číslo 63, 053 42 Kaľava pozemku na parcele E KN 133 o celkovej výmere 19753 

m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list 

vlastníctva č. 307, ako novovytvoreného pozemku C KN č. 959/6 o výmere 583 m2, druh 

pozemku ostatné plochy, k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves podľa 

geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. 56/2019 úradne overeného 07.11.2019 bytom pre 

Valériu Pokutovú, rod. Pokutovú, bytom 05342 Kaľava č. 13, nar. 27.11.1974 a Františka Girgu, 

rod. Girgu 053 42 Kaľava č.13, nar. 28.02.1972 spôsobom podľa citovaného zákonného 

ustanovenia je skutočnosť, že predajom nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného 

majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery 

pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb 

b) schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava, so sídlom Kaľava číslo 63, 053 42 Kaľava 

pozemku na parcele E KN 133 o celkovej výmere 19753 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, 

 k. ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 307,  

a to 

novovytvoreného pozemku C KN č. 959/6 o výmere 583 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. 

ú. Kaľava, obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves podľa geometrického plánu geodeta Jána 

Zemana č. 56/2019 úradne overeného 07.11.2019  

pre  

Valériu Pokutovú, rod. Pokutovú, bytom 05342 Kaľava č. 13, nar. 27.11.1974 a Františka 

Girgu, rod. Girgu bytom 053 42 Kaľava č.13, nar. 28.02.1972 

za kúpnu cenu  3€/m2, t. j. za cenu spolu 1749,- eur. Náklady spojené s predajom nehnuteľnosti 

hradí kupujúci. 

 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1                             Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 71/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

K bodu 5. 
Starosta obce predniesol návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2020. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Kaľava č. 1/2020 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Kaľava na rok 2020.        

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 72/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6. 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Pavla Petríka, bytom Kaľava 116, 05342 

Krompachy, na pridelenie palivového dreva, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku. 

 
Poslanci OZ – v rozprave k tomuto bodu poslanci jednotlivo reagovali na žiadosť a vytkli 

nevyzdvihnutie dreva p. Petrikom, ktoré mu bolo pridelené v r. 2019. 

Starosta oznámil poslancom s podmienkou poskytnutia podporí  podľa VZN č.4/2014, časť II., článok 3, 

odstavec 9- „Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možne poskytnúť tomu istému občanovi najviac raz 

za tri roky“. 

    

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 
OZ schvaľuje v zmysle Časti II čl.3 ods.5) VZN č.4/2014 o poskytovaní sociálnej pomoci vo vecnej 

forme. p. Pavla Petríka, bytom Kaľava 116, 05342 Krompachy, na pridelenie palivového dreva. 

 

Za:    2,     Ing. Bandžuch Roman, Kollarik Martin 

Zdržal sa: 2,  Žec Vladimír., Butvínová Emília             

Proti: 0     

Na základe hlasovania   poskytnutie sociálnej pomoci vo vecnej forme, nebolo schválené.        

 

K bodu 7.  

 

Starosta obce  predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava za rok 

2019. 

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava 

za rok 2019. 

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 70/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 



 

 

K bodu 8.  

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na odstúpenie z Regionálneho vzdelávacieho 

centra /RVC/ Štrba.  
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

 OZ v Kaľave berie na vedomie odstúpenie obce Kaľava z Regionálneho vzdelávacieho centra 

/RVC/ Štrba s platnosťou od r. 2020. 

. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 70/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 9.  

 

Starosta obce prečítal pooslancov  Správa audítora za rok 2018. 

 Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

 OZ v Kaľave berie na vedomie Správa audítora za rok 2018. 

. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 70/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 10. 

 

Starosta obce predložil na oboznámenie Komunitný plán sociálneho rozvoja na 

 r. 2020-2030.. 

 Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

 OZ v Kaľave schvaľuje   Komunitný plán sociálneho rozvoja na r. 2020-2025. 

. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 73/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 11. 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou   doplniť Štatút obce Kaľava o činnosť:  

Hospodárenie v priľahlých obecných lesoch  (Ochrana, ťažba, pestovanie a ostatné mimo 

produkčne funkcie lesa) . 

 
Poslanci OZ –bez pripomienok 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje  Doplnok č. 1 k Štatútu obce Kaľava o  „ Hospodárení v priľahlých 

 obecných lesoch  (Ochrana, ťažba, pestovanie a ostatné mimo produkčne funkcie lesa)  podľa 

zákona 326/2005 Z.z. 

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 74/ 2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 12.  

- p. Kollárik  upozornili na sťažnosti občanov, voľný pohyb psa p. Bandžucha Stanislava po 

obci aj v nočných hodinách a tým spôsobuje rušenie nočného kľudu, nakoľko ostatný psy na 

neho reagujú.   

- Ing. Bandžuch Roman tlmočil otázky občanov, čo so starými lístkami na odvoz 

komunálneho odpadu.  

- Starosta informoval prítomných, že občan platí za odpad ročný poplatok. 

Lístky boli minulé dva roky vydané v počte 200 ks a nie je možné identifikovať jednotlivé 

lístky. Preto bola zmenená farba lístkov, firma EKOVER nevyvezie odpad v prípade ak je 

smetná nádoba alebo vrece označené iným lístkom ako modrým.  

 

K bodu 13.  

- p. Kollárik Martin požiadal o pozbavenie funkcie správca  ihriska, nakoľko nikdy to nerobil. 

- p. Kollárik Martin navrhol doplniť dopadové plochy na detskom ihrisku. 

- P. Kollarik Martin upozornil na potrebu opraviť cestu okolo studni pred kultúrnym 

domom/Lúčka/.  

- Starosta informoval prítomných o ukončení pracovného pomeru zamestnancov obecného 

úradu na pozícii odborného zamestnanca stavebného úradu, kuchárky v MŠ a ukončenie 

volebného obdobia zamestnanca vo funkcii hlavného kontrolóra obce.    

 

K bodu 14 

 

 Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 18,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 21,00 hod.   

            

               Overovatelia: Vladimír Žec  .......................................  

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

 

                            Jozef Rabatin  

                            starosta obce  v.r.                                                                                                                                            



 

 

 

 

                                                                                                       


