
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 22.03.2019 

 

Prítomní poslanci: 5 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

K bodu 1                                          
Starosta obce Rabatin Jozef privítal  prítomných poslancov. Konštatoval, že zasadnutie 

s počtom prítomných poslancov päť  je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh   

programu III zasadnutia OZ v Kaľave. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje   návrh programu  III. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 

konaného dňa 22.03.2019  v znení : 

 

Návrh programu: 

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení     

4.  Voľba členov inventarizačnej komisie 

5.  Sprava  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018.                                                                                                                         

6.  Úprava rozpočtu obce na rok 2019.    

7.  Doplnok č. 1/2019,  k Všeobecne závesnému nariadeniu č. 1/2012 o určení výšky 

     príspevku na činnosť školy a školského zariadenia zo dňa 14.8.2012.                                                                                    

8.  Rôzne 

9.  Záver 

  

Za:5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 19 /2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

Za zapisovateľku zápisnice bola  starostom  obce navrhnutá  Romana Puhallová.  

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

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave určuje  zapisovateľa zápisnice: Romana Puhallová 

                                   overovateľov zápisnice: Mgr. Čurilla Juraj  a Žec Vladimír                                     

                                                              

Za:5  Proti: 0  Zdržal sa:0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.   20/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

 

K bodu 3  

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

dňa 27.12.2018. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa určeného termínu. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

OZ v Kaľave: Berie na vedomie. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

OZ prijalo uznesenie č.28/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 4  

Starosta obce navrhol doplniť členov inventarizačnej komisie Emíliu Butvínová, Juraja 

 Čurillu Mgr. a Jozefa  Bandžucha, ktorý boli zvolený 3.12.2015. uznesením č. 47/2015  

o ďalších členov  z poslancov OcÚ Kaľava.    

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci.   

Predseda NK predniesol návrh uznesenia. 

 

OZ v Kaľave: 

 

V o l í    

Za ďalších  členov Inventarizačnej komisie : Ing. Romana Bandžucha,     Kaľava č.128  

                                                                                Stanislava  Bandžucha, Kaľava č. 68  

                                                                                Vladimíra. Žeca ,          Kaľava č. 58  

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 21 /2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 5 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák Vladimír predniesol „Správu  hlavného kontrolóra 

o kontrolnej činnosti za rok 2018“  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

OZ v Kaľave: Berie na vedomie. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

OZ prijalo uznesenie č.28/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

Starosta obce  informoval prítomných o potrebe  úpravy rozpočtu na r. 2019 z dôvodu 

navýšenia finančných  prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Úradu práce sociálnych veci 

a rodiny.  

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s úpravou rozpočtu na r. 2019.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.22/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

Starosta obce  informoval prítomných s potrebou upraviť výšku príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia zo dňa 14.8.2012 z dôvodu neustáleho rastu cien potravín 

a skvalitnenia  stravy pre deti MŠ.    

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci. . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s Doplnkom č.1 k VZN č. 1/2012.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.23/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

K bodu 8  

 V bode rôzne bola prejedaná žiadosť o odkúpenie pozemku, manželov Jany a Bohuša  
      Šefčíkových, Kaľava 138, ktorý sa nachádza za rodinným domom č. 138. 

 Starosta obce informoval poslancov o predchádzajúcom  uznesení č. 150/2018 na predaj tohto 

pozemku. 

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci. 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  súhlasí  

 
s odpredajom časti pozemku C KN 46/1  priľahlého k parcele č. CKN 46/5 formou uplatnenia 

osobitného zreteľa za cenu podľa posledného predaja obecných pozemkov v danej lokalite /2,25€/m2/. 

Celková cena pozemku bude určená po zhotovení geometrického plánu, ktorý si da zhotoviť, žiadateľ 

o kúpu pozemku.  
 

  Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave ruší 

 uznesenie č. 150/2018 na predaj tohto pozemku. 

 

     Za: 4       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

OZ prijalo uznesenie č.24/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  

 

            súhlasí  

 
s odpredajom časti pozemku C KN 46/1  priľahlého k parcele č. CKN 46/5 formou uplatnenia 

osobitného zreteľa za cenu podľa posledného predaja obecných pozemkov v danej lokalite. Celková 

cena pozemku bude určená po zhotovení geometrického plánu, ktorý si da zhotoviť, žiadateľ o kúpu 

pozemku.  

 

     Za: 4       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

OZ prijalo uznesenie č.25/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 
 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 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 parcela reg. C KN č. 46/1 

o výmere 4018m2 v katastrálnom území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva č. 1, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi 

ako zastavané plochy a nádvoria pre manželov Jany a Bohuša Šefčíkových, Kaľava 138, 053 

42 Kaľava spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že časť 

pozemku je priľahlý k pozemku žiadateľa 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. 

 

     Za: 4       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

OZ prijalo uznesenie č.26/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

- V bode rôzne za ďalšie starosta informoval občanov  organizovanie folklórnych slávnosti 

v obci  dňa 04. 8.2019 spolu s Maticou slovenská v Kaľave a oboznámil ich s potrebou 

spolupráce pri tejto akcii.  

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci a prejavili ochotu 

zúčastniť sa pri organizácii tohto podujatia. 

 

-V bode rôzne za ďalšie, starosta informoval občanov o predaji dreva s obecných lesov  

a zároveň odpovedal poslancom na ich otázky. Informoval ich o oprave pôvodnej cesty 

v lesnom diele DOL s dôvodu bezpečného výjazdu na cestu 3. triedy. 

 

 

 

 

 

 

 



-V bode rôzne za ďalšie, poslankyňa Emília Butvínová oznámila obecnému zastupiteľstvu 

doplnenie komisie pre školstvo a kultúru o Mgr. Petru Onderčinovou. 

 

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci. . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s doplnením komisie pre  školstvo a kultúru 

 o Mgr. Petru Onderčinovou..  

 

Za: 4       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.27/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

K bodu 9  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Zapisovateľka : Romana Puhallová  

 

Overovatelia:    Mgr. Čurilla Juraj  .......................................                         

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

 

V Kaľave dňa: 22.03.2019  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

                                                                                                Jozef Rabatin  

                                                                                                Starosta obce 

 

 

 


