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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 02.03.2023 

Prítomní poslanci: 4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Ing. Roman Bandžuch privítal prítomných. Starosta konštatoval, že zasadnutie 

s počtom poslancov 4 je uznášania schopné.  

 

K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 02.03.2023, ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 02.03.2023  v znení: 

Návrh programu:  

1.  Schválenie programu zasadnutia.                                       

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

4. Dodatok č.1 k VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava 
na rok 2023. 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok r.2022. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r.2022. 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na 

I.polrok 2023. 
8. Rozpočtové opatrenie č.1. 

9. Rôzne.   

10. Záver.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.21/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Zapisovateľ bude Bc. Darina Kehler.                                            

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Emília Butvinová, Stanislav Bandžuch. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

 



Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Emília Butvinová, Stanislav Bandžuch. 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 22/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na II. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 15.12.2022 bolo prijatých 14 uznesení, pod číslom 7/2022 

až 20/2022. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na II. zasadnutí 

OZ v Kaľave dňa 15.12.2022. 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 prijatých uznesení. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 23/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 4   Dodatok č.1 k VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

2023 

  

Starosta obce predniesol Dodatok č.1 k VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 

2023.  

Návrh Dodatku č.1 k VZN 1/2023 bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Obci 

neboli doručené pripomienky k návrhu Dodatku č.1 k VZN 1/2023. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na Dodatku č.1 k VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 

2023.        

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 24/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 



K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok r. 2022  

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla Správu o kontrolnej činnosti za II. 

polrok r. 2022.                   

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 

2022.   

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 23/ 2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 6  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2022 

 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2022. 

  

Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2022. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 23/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 7   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na I. 

polrok 2023 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kaľava na I. polrok 2023. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na I. polrok 

2023. 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 25/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č.1.  

 

Ekonómka obce Bc. Darina Kehler predniesla zmeny v rozpočte obce Kaľava, a to vo 

výdajovej a príjmovej časti.  

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 



 

OZ v Kaľave berie na vedomie  Rozpočtové opatrenie č.1 obce Kaľava. 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 23/2023, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 9 Rôzne 

 

Návrh sadzby poplatku za zber komunálneho odpadu (od 1.1.2024): 

OZ Kaľava prediskutovalo a navrhlo sadzbu poplatku za zber komunálneho odpadu. 

Návrh na novú sadzbu platnú od 1.1.2024 = 15eur/osoba/rok. 

Návrh pripravený na základe cien za zber KO platných od 1.1.2023 a množstva KO za r.2022. 

Daný návrh môže byť ešte predmetom diskusie OZ Kaľava v prípade schváleného navýšenia 

cien za zber KO počas roka 2023. 

VZN bude pripravené v II. polroku 2023. 

 

Výzva k zaplateniu neuhradených poplatkov za TKO:   

Na základe vysokého nedoplatku za TKO od občanov obce Kaľava za r.2022, OZ Kaľava 

upozornilo na možnosť zasielať výzvy občanom k uhradeniu nedoplatkov za TKO za r.2022, 

taktiež za minulé obdobia. 

 

Návrh osadenia Dopravného značenia v obci Kaľava: 

OZ Kaľava prediskutovalo predbežnú cenovú ponuku pre Dopravné značenie v obci (DZ pre 

križovatku pri miestnom kostole a DZ pre celú obec). 

 

Jarné upratovanie: 

OZ Kaľava navrhlo umiestniť VOK pre jarné upratovanie. Kontajner bude umiestnený pri 

Kultúrnom dome 2-3 týždne pred Veľkou nocou. 

 

Poškodená borovica pri KD: 

Starosta informoval o zrezaní borovici pri KD, ktorá bola poškodená počas snehovej kalamity 

tohto roku.  

Starosta navrhol predať drevo občanovi - M. Čurilla na základe jeho ústnej žiadosti. 

Cena za drevo podľa platného cenníka za drevo v obecných lesoch. 

OZ Kaľava po diskusii bez námietok. 

 

MDD v júni/2023: 

Starosta navrhol OZ Kaľava usporiadať oslavu MDD pri KD. 

OZ Kaľava bez námietok. 

 

 

 

K bodu 10 Záver 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

V Kaľave dňa: 02.03.2023 

  

 



Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 17:30 hod.  

 

Overovatelia: 

Emília Butvinová                             ............................................... 

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

 

 

 

                                                                                            Ing. Bandžuch Roman. 

                                                                                                   Starosta obce 

 

 

 

 


