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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 15.12.2022 

Prítomní poslanci: 5 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce Ing. Roman Bandžuch 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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Kaľave, konaného dňa 15.12.2022. ktorý bol zverejnený na pozvánke. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

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

dňa 15.12.2022  v znení: 

Návrh programu:  

1.  Schválenie programu zasadnutia.                                       

      2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení.  

4. 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. VZN 2/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 
zariadenia a čiastkovú úhradu nákladov školskej jedálne. 

6. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

7. Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2023-2025. 
8. Rozpočtové opatrenie obce Kaľava pre r.2022. 
9. Správa nezávislého audítora za r.2021. 

10. Ročná zmluva Ekover na r. 2023. 
11. Ekover – Dodatok č.2 k zmluve č.5/2022, Dodatok č.4 k zmluve    č.2/2014 – 

ZSS. 

12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, Slovenský zväz telesne postihnutých Kaľava.    

13. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,  občianske združenie Miestny odbor Matice 

slovenskej  Kaľava.  
14. Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r.2022. 

15. Schválenie používania súkromného motorového vozidla pre služobné účely obce 

Kaľava pre R.B. a E.B..                                 

16. Zriadenie komisii podľa § 18 čl. 6. Štatútu obce Kaľava. 

17. Pripomienky občanov.  

18. Rôzne.   

19. Záver.  

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.7/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



K bodu 2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice  

 

Zapisovateľ bude starosta obce Ing.Roman Bandžuch.                                            

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Kollárik, Vladimír Žec. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje za overovateľov zápisnice: Martin Kollárik, Vladimír Žec. 

                                                                                               

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 8/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení  

 

Na I. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 29.11.2022 bolo prijatých 6 uznesení, pod číslom 1/2022 až 

6/2022. Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na I. zasadnutí OZ 

v Kaľave dňa 29.11.2022. 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:5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 9/2022, 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 2023 

  

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 2023.  

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

pripomienky k návrhu VZN č.1/2023. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Kaľava č. 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:5   Proti: 0  Zdržal sa: 0                        Termín: 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 10/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



 

K bodu 5. VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia a čiastkovú úhradu nákladov školskej jedálne. 

 

Starosta obce predniesol  návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia a čiastkovú úhradu nákladov školskej jedálne so sídlom na území obce Kaľava na 

rok 2023.  

Návrh VZN č. 2/2023 bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Obci neboli doručené 

pripomienky k návrhu VZN č.2/2023. 

Po diskusii s Riaditeľkou/MŠ a Vedúcim kuchyne/MŠ je navrhovaná zmena oproti 

zverejnenému návrhu VZN č.2/2023: 

a.)v článku 2 ods.1 : „cena za pobyt dieťaťa“ zmena z 8€/1 dieťa/mesiac na 10€/1 

dieťa/mesiac, 

b.)v článku 3 ods.1 : „výška príspevku pre stravníci MŠ od 3-6 rokov“ zmena z určuje sa 

podľa II. finančného pásma A = 1,90€/deň na určuje sa podľa I. finančného pásma A = 

1,70€/deň, 

c.) v článku 3 ods.2 : „Cudzím stravníkom a zamestnancom Materskej školy a Školskej 

jedálne“ zmena z určuje sa podľa Finančného pásma B s celkovými nákladmi=4,90€/deň na 

určuje sa podľa Finančného pásma B = 4,45€/deň. 

 

Poslanci sa vyjadrovali k danej zmene. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

1. OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Kaľava č. 2/2023 o určení 

výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastkovú úhradu nákladov školskej 

jedálne  

Vyňaté cit: 

“ Za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov Materskej školy na jedno nezaopatrené dieťa vo výške 10,- € mesačne.“ 

„ Materská škola: stravníci od 3-6 rokov a teda spolu 1,70 €/ deň.“ 

„ Cudzím stravníkom a zamestnancom Materskej školy a Školskej jedálne sa určuje stupeň 

finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného 

pásma B pre príslušne zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov za 

potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla a to vo výške 2 € na nákup potravín a 

vo výške 2,45 € úhradu režijných nákladov, s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka 

práce pre zamestnancov Materskej školy.“ 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 11/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 6  Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  

  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Čechová predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce Kaľava na r. 2023 a k viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 2024, 2025. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 



OZ v Kaľave berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce  Ing. Anny Čechovej 

k návrhu rozpočtu obce Kaľava na r. 2023 a viacročnému rozpočtu obce Kaľava na r. 

2024,2025. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 9/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 7   Schválenie rozpočtu obce Kaľava na roky 2023-2025. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce Kaľava na r. 2023 a viacročného 

rozpočtu obce Kaľava na r. 2024, 2025, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce. 

  

Zmeny v návrhu rozpočtu obce Kaľava na r. 2023 v zákonom stanovenej lehote: 

a.)...boli prijaté a zapracované pripomienky k návrhu rozpočtu obce na r.2023 od poslanca 

Martina Kollárika: 

- Bežné výdavky=Zásobovanie vodou (0630) -> pripočítaná suma 2000€ z kapitálových 

výdavkov na vodovod, 

- Bežné výdavky =Kultúra (0820) -> pripočítaná suma 200€ na materiál (oprava WC) a 3000€ 

na výmenu stolov v KD z kapitálových výdavkov na vodovod. 

 

b.)...uvedené zmeny po prehodnotení návrhu rozpočtu starostom a ekonómkou obce:  

- Navýšenie energie,  

- Miestne komunikácie (materiál + údržba), 

- TKO po zvážení zmluvy s Ekover na r.2023, 

 

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

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave 

A) schvaľuje 

rozpočet obce Kaľava na r. 2023 

B) berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kaľava na r. 2024, 2025 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 12/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie obce Kaľava pre r.2022.  

 

Starosta obce  predniesol zmeny v rozpočte obce Kaľava na r. 2022 a to zmeny príjmu 

predpokladaného výnosu dane z príjmov na rok 2022 na základe prognózy za September 

/2022 zverejnenej Ministerstvom financií SR a následne zmeny vo výdajovej časti použité na 

mzdy zamestnancov a presuny medzi položkami v rozpočte.  

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

 

 



OZ v Kaľave schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Kaľava pre r.2022. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 13/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 9 Správa nezávislého audítora za r.2021. 
Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora za r.2021.  

 
Poslanci OZ –bez pripomienok. 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu nezávislého audítora za r.2021. 

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 9/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

K bodu 10 Ročná zmluva Ekover na r. 2023. 
 

Starosta obce  oboznámil prítomných s návrhom Ročnej  zmluvy medzi Obcou Kaľava 

a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2023. 

 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s uzatvorením Ročnej zmluvy medzi obcou Kaľava 

a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2023. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 14/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 11 Ekover – Dodatok č.2 k zmluve č.5/2022, Dodatok č.4 k zmluve č.2/2014 – 

ZSS. 
Starosta obce oboznámil poslancov s dodatkom č.2 k zmluve č.5/2022 a dodatkom č.4 k 

zmluve č.2/2014 – ZSS podpísaných s firmou Ekover.  

 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme. 

 

OZ v Kaľave schvaľuje Dodatok č.2 k zmluve č.5/2022 a Dodatok č.4 k zmluve č.2/2014 – 

ZSS od firmy Ekover s účinnosťou od 12/2022. 

Za: 5             Proti: 0  Zdržal sa: 0               

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 15/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 12 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, občianske združenie Slovenský zväz 

telesne postihnutých Kaľava 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s podaním  žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 

občianske združenie Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30, 05342, vo 

výške 200,- eur. Vyúčtovanie dotácie za rok 2022 bolo doručené obci Kaľava. 

 



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

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre SZTP, ZO č.700, Kaľava 30, 

05342 vo výške 200,00 EUR na r. 2023. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 16/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 13 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,  občianske združenie Miestny odbor 

Matice slovenskej  Kaľava  

Starosta obce oboznámil poslancov s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to 

pre občianske združenie Miestny odbor Matice slovenskej  Kaľava, vo výške 400,00 eur. 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2022 bolo doručené obci Kaľava. 

 

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

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre Miestny odbor Matice Slovenskej 

Kaľava vo výške 400,00 EUR na r. 2023. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 17/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 14 Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r.2022. 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky za r.2022 od 

bývalého starostu obce Jozefa Rabatina. 

 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme. 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje v súlade zo zákonom NR SR č.253/1994 preplatenie zostatku 

dovolenky za r.2022 v počte 11,5 dňa pre Jozefa Rabatina (bývalý starosta). 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 18/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 15  Schválenie používania súkromného motorového vozidla pre služobné účely 

obce Kaľava pre R.B. a E.B. . 

     

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe schválenia jazdy 

súkromným osobným automobilom na služobné cesty a pracovné účely obce Kaľava pre Ing. 

Romana Bandžucha a Emíliu Butvinovú. 
 

Poslanci OZ – poslanec M. Rabatin predniesol návrh zistiť potrebu zaviesť knihu jázd pri 

používaní súkromných vozidiel pre služobné účely obce Kaľava. Danú požiadavku preverí 

starosta a bude informovať poslancov na najbližšom OZ.    

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava schvaľuje použitie súkromného cestného motorového 

vozidla na služobné cesty a pracovné účely obce Kaľava pre Ing. Romana Bandžucha a Emíliu 

Butvinovú podľa Z.z. 40/2009 § 7. 



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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 19/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 16 Zriadenie komisii podľa § 18 čl. 6. Štatútu obce Kaľava. 

Zriadenie komisií podľa § 18 čl. 6. Štatútu obce Kaľava. 

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave 

A . z r i a ď u j e  Finančná komisia                    

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Martin Kollárik 

 Člena   komisie : Tomaš Peklansky, Jarmila Rabatinova 

 

OZ v Kaľave 

A . z r i a ď u j e  komisiu pre ochranu verejného poriadku                    

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Michal Rabatin 

 Člena   komisie : Martin Kollarik, Vladimír Žec 

 

OZ v Kaľave 

A . z r i a ď u j e komisiu pre školstvo a kultúru 

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Stanislav Bandžuch 

 Člena   komisie : Daša Meždejová, Petra Pentráková 

 

OZ v Kaľave 

A . z r i a ď u j e     komisia pre požiarnu ochranu 

B . v o l í  
 Predsedu komisie: Michal Rabatin   

 Člena   komisie : Simona Stanová, Michal Rabatin ml., 

 

OZ v Kaľave 

A . z r i a ď u j e     komisia  telovýchovy a športu 

B . v o l í  
 Predsedu komisie: Vladimír Žec 

 Člena   komisie : Martin Kollarik, Stanislav Bandžuch 

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 20/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 17 Pripomienky občanov 

Poslanec Martin Kollarik predniesol sťažnosť občana - naklaňajúci sa stĺp ele. vedenia pri 

dome č.72. 

 

K bodu 18 Rôzne  

Poslanec Martin Kollárik informoval o organizovaní Štefánskej zábavy v KD Kaľava 

25.12.2022 (19:00 – 4:00). 



 

Poslanec Michal Rabatin navrhol umiestniť dopravné značenie „hlavnej križovatky“ obce 

Kaľava pri kostole.   

 

K bodu 19 Záver 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

V Kaľave dňa: 15.12.2022  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 18,00 hod.  

 

Overovatelia: 

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

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

 

 

 

                                                                                            Ing. Bandžuch Roman. 

                                                                                                   Starosta obce 

 

 

 

 


