
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 27.12.2018 

 

Prítomní poslanci:  4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

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

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

programu II. zasadnutia OZ v Kaľave. 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :  

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

konaného dňa 27.12.2018  v znení : 

 

Návrh programu: 

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Voľba členov návrhovej komisie    

3.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

4.   Kontrola plnenia prijatých uznesení 

5.   Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na  

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

      území obce   Kaľava na rok 2019. 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kaľava na rok 2019.                                                                               

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2019-2022.                                                                               

8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na 

      I. polrok 2019. 

9   Schválenie ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu 

      a výkonu iných činností   

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

11. Rôzne 

12. Záver 

  

Za: 4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 07 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 



Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu  programu II. zasadnutia OZ 

v Kaľave . 

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje  zmenu  návrhu programu   II. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

v Kaľave, konaného dňa 27.12.2018  v znení : 

 

Návrh programu: 

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Voľba členov návrhovej komisie    

3.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

4.   Kontrola plnenia prijatých uznesení 

5.   Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na  

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

      území obce   Kaľava na rok 2019. 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kaľava na rok 2019.                                                                               

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2019-2022.    

8.  Úprava rozpočtu na r. 2018.                                                                            

9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na 

      I. polrok 2019. 

10  Schválenie ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu 

      a výkonu iných činností   

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

12.  Žiadosť o pridelenie palivového dreva. 
13. Správa nezávislého audítora 

14. Zriedenie /výmena členov/ krízového štábu obce Kaľava. 

15. Schválenie jazdy súkromným osobným automobilom na služobne účely obce Kaľava 

      pre R.B. a R.P . 

16. Rôzne - ohňostroj 

17. Záver 

 

Za: 4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 08 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2    

OZ súhlasí so zriadením „Návrhovej komisie“ a po rozprave k tomuto bodu navrhuje za 

predsedu návrhovej komisie Ing. Romana Bandžucha a člena Mgr. Juraj Čurillu . 

     .  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave 

 

A . z r i a ď u j e  Návrhovú komisiu                                                  

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Ing. Romana Bandžucha 

 Člena komisie : Mgr. Juraj Čurilla       

 

Za: 4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 09 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

K bodu 3  

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:  Bandžuch Stanislav a Emília Butvínová                                 

                                                              

Za:4  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.   10/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 4  

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

dňa 06.12.2018. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa určeného termínu. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

K bodu 5 

 

Starosta obce predniesol poslancom „Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na  

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

Kaľava na rok 2019“. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 10.12.2018, neboli doručené 

žiadne pripomienky.  

V rozprave sa k predloženému návrhu vyjadrili všetci poslanci. 

Poslanci OZ – Ing. Roman Bandžuch sa informoval o prepočte na jedno dieťa, nakoľko suma 

nie je jednotná so sumou minulý rok.  

Starosta obce Jozef Rabatin vysvetlil výpočet sumy. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

 

OZ v Kaľave sa uznáša na  Všeobecne záväznom nariadení č.1/2019 o určení výšky dotácie na  

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

Kaľava na rok 2019. 

 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0   

  

OZ prijalo uznesenie č.11/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

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

k návrhu rozpočtu obce Kaľava na rok 2019“.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce 

Kaľava na rok 2019. 

  

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0   

  

OZ prijalo uznesenie č.18/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 7  

 Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na r. 2019-2021, ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené na obec pripomienky 

k návrhu rozpočtu. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: OZ v Kaľave  

A) schvaľuje 
rozpočet obce Kaľava  na r. 2019 

B) berie na vedomie 

rozpočet obce Kaľava na r. 2020-2021 

 

Za:4          Proti: 0  Zdržal sa: 0   

 

OZ prijalo uznesenie č.12/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Vladimír Žec v čase 15:45.  

 
 

K bodu 8  

 

Starosta obce  informoval prítomných s potrebou úpravy rozpočtu na r. 2018 z dôvodu 

presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami v rozpočte a to: pre MŠ 

navýšenie mzdy a  zníženie rozpočtu o dotáciu 458 492,13 pre zateplenie auly MŠ, ktoré nie 

sú na účte obce.   

  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s úpravou rozpočtu na r. 2018.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.13/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

 

 

 

 

 

K bodu 9  

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák predniesol „Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Kaľava na I. polrok 2019“. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie „Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Kaľava na I. polrok 2019“. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.18/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 

 

Starosta obce  oboznámil prítomných s návrhom Ročnej  zmluvy medzi Obcou Kaľava 

a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb na rok 2019. 

Ročná zmluva bola doručená každému poslancovi tri dni pred zasadnutím OZ. 

  

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s Ročnou zmluvou medzi 

Obcou Kaľava a firmou Ekover, s. r.o..  

Poslanci v rozprave k tomuto bodu upozornili na možnosť pomoci  firmou Ekover, s.r.o, 

alebo   úpravy cesty 3. triedy do obce v zimnom období v čase snehovej kalamity 

 za použitia vlastných prostriedkov  (firmou Family Company – Services for you, s.r.o.). 

 

Predseda NK 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. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.14/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

K bodu 11 

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

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave 

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

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Mgr. Juraj Čurilla 

 Člena   komisie : Stanislav Bandžuch, Vladimír Žec, Emília Butvínová 



OZ v Kaľave 

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

B . v o l í    

 Predsedu komisie: Emília Butvínová 

 Člena   komisie : Mgr. Juraj Čurilla  

 

OZ v Kaľave 

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

B . v o l í  
 Predsedu komisie:   Vladimír Žec  

 Člena   komisie : Stanislav Bandžuch 

 

OZ v Kaľave 

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

B . v o l í  
 Predsedu komisie: Stanislav Bandžuch 

 Člena   komisie : Vladimír Žec 

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.15 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 12 

Žiadosť o pridelenie palivového dreva. 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o  pridelenie palivového dreva, ktorú dňa 

3.12.2018 doručil Pavol Petrik, Kaľava č. 116.  

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o pridelenie palivového dreva, ktorú dňa 

11.12.2018 doručila Mária Krivjanská, Kaľava .  

 

Poslanci OZ – sa postupne vyjadrovali k téme, preberali dôvody a formu sociálnej pomoci. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 
 

OZ schvaľuje  v zmysle čl.5 ods.2) písm. d) a ods.4) písm. b) VZN č.4/2014 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci obcou Kaľava mimoriadnu 

dávku pomoci, pre: 

 

Pavol Petrík, trvalé bytom Kaľava č.116,  a to 10 prm palivového dreva formou 

samovýroby v obecných lesoch. 

 

Mária Krivjanská bytom Kaľava, a to 5 prm  palivového dreva vecnou formou, ktoré je 

na dvore obecného úradu  po prečistení pozemku a okolia. 

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.16 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 



K bodu 13 

Zástupca starostu obce Ing. Roman Bandžuch prečítal poslancom 

 Správu nezávislého audítora.  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu nezávislého audítora. 

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.18 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 14 

Starosta obce informoval poslancov OZ o výmene členov krízového štábu obce Kaľava. 

Zriadenie /výmena členov/ krízového štábu obce Kaľava.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave berie na vedomie Zriadenie /výmena členov/ krízového štábu obce Kaľava.  

 

Za: 5              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.18 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 15 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe schválenia jazdy 

súkromným osobným automobilom na služobné cesty a pracovné účely. 

Schválenie jazdy súkromným osobným automobilom na služobné cesty a pracovné účely obce 

Kaľava pre Jozefa Rabatina, Ing. Romana Bandžucha a Romanu Puhallovú. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 

OZ v Kaľave schvaľuje použitie súkromného cestného motorového vozidla  na služobné 

cesty a pracovné účely obce Kaľava podľa Z.z. 40/2009 § 7,  pre Jozefa Rabatina, Ing. 

Romana Bandžucha a Romanu Puhallovú. 

 

 

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.17 /2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 16 

 

Rôzne – ohňostroj. 

Starosta obce Jozef Rabatin oboznámil poslancov s priebehom silvestrovského ohňostroja, 

Poslanci sa dohodli  na rozdelení jednotlivých zodpovedností a  na začiatku o 00:30.  

 

Stanislav Bandžuch predniesol pripomienku občanov, že občania v obci bývajúci súp. č. 13 sa 

hlučne správajú v skorých ranných hodinách a neskorých večerných hodinách v pravidelných 

intervaloch.  

Starosta obce reagoval, že bude situáciu riešiť a kontaktuje občanov s trvalým pobytom na 

súp. č. 13. 

 

Stanislav Bandžuch predniesol pripomienku občanov ku zrušeniu autobusového spojenia po 

19:00.  

Starosta obce informoval OZ, že bolo odoslaná požiadavka obce pre Eurobus, s.r.o.. 

 

Emília Butvinová informovala OZ o nefungujúcej pumpe v mieste „Lúčka“.  

Starosta obce reagoval, že v najbližšom čase skontroluje Obecnú studňu č. 1.  

   

Stanislav Bandžuch oznámil pripomienku občana Matúša Rabatina o predaji pozemku bez 

jeho vedomia. 

Starosta obce vysvetlil, že k predaju jeho pozemku nedošlo a konkrétny pozemok je 

vlastníctvom obce,  zároveň poslancov obce informoval o pozemkoch, ktoré vlastní obec 

a doložil to listom vlastníctva.   

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Zapisovateľka : Romana Puhallová v.r.  

 

Overovatelia:    Bandžuch Stanislav  .......................................                         

                          Emília Butvínová     ........................................ 

 

V Kaľave dňa: 27.12.2018  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

                                                                                                Jozef Rabatin v.r. 

                                                                                                Starosta obce 

 

 

 

 

 


