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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 31. 01. 2022 

Prítomní poslanci: 3 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Jozef Rabatin privítal prítomných. Ospravedlnil poslanca p. Martina Kollárika, ktorý  

zo zdravotných dôvodov nebude prítomný.                 

 

K bodu 1. Schválenie programu zasadnutia                                                                                      

Starosta obce oboznámil poslancov s programom XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 31.01.2022. ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje    program XVII. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 

konaného dňa 31.01.2022  v znení: 

 

Návrh programu: 

1. Schválenie programu zasadnutia                                             

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2022 

5. Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, parcela č. E KN 90689/2,  Stanislav Rabatin. 

6. Pripomienky občanov 

7. Rôzne  

8. Záver 
 

 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.165/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisni 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Zapisovateľ bude  starosta obce Jozef Rabatin .                                

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Roman Bandžuch, Stanislav Bandžuch.  

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Ing. Romana Bandžucha, Stanislava Bandžucha.    

                                                                                            

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 166/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na XVI. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 17.12.2021 bolo prijatých 21 uznesení, pod číslom 144/2021 

až 164/2021. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XVI. zasadnutí 

OZ v Kaľave dňa 17.12.2022. 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:3   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 167/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4   VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2022 

  

Starosta obce predniesol  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2022. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne zaväznom    nariadení obce Kaľava č. 1/2022 o určení výšky 

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

obce Kaľava na rok 2022.        

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 168/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5  Žiadosť o kúpu  obecného pozemku, parcela č. E KN 90689/1,  Stanislav Rabatin. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s podanou žiadosťou  p. Stanislava Rabatina, ktorý ma záujem  

o vysporiadanie pozemku pod stavbou, rodinný dom č. 97, ktorého je vlastníkom a obec Kaľava 

tam vlastni časť parcely.  

Počas diskusie k tomuto bodu sa poslanci postupne vyjadrovali na danú tému. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie žiadosť Stanislava Rabatina o kúpu časti obecného pozemku, parcela  

č. E KN 90689/1, súhlasí s vysporiadaním pozemku ako je uvedene v žiadosti, no vyjadri sa až po 

dodaní geometrického plánu na danú nehnuteľnosť.   

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 167/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 



 

 

K bodu 6 Pripomienky občanov 

Žiadne 

 

K bodu 7 Rôzne  

 Starosta informoval prítomných s ukončením projektu. NP COVID MRK  / Národný  

projekt  „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením 

COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít/. 

 Starosta informoval prítomných s ukončením pracovného pomeru p. Romany Puhallovej a  

s výberom novej pracovníčky na jej pracovnú pozíciu.             

 

K bodu 8 Záver 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15:00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 16:00 hod.   

 

 

 

           

  

 Overovatelia 

 

Ing. Roman Bandžuch        .................................................. 

 

Stanislav Bandžuch            .................................................... 

             

                        Jozef Rabatin  

                        starosta obce                            

                                                                                                     


