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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 28.06.2019 

 

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, poslanec Martin Kollárik môže svoj 

mandát vykonávať až po zložení poslaneckého sľubu. Starosta predložil poslancom návrh   

programu IV zasadnutia OZ v Kaľave. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia. 

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

konaného dňa 28.06.2019  v znení : 

 

Návrh programu: 

1.  Schválenie programu zasadnutia                                             

2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.  Vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Juraja Čurillu  

4.  Zloženie sľubu poslanca OcU Martina Kollárika 

5.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

6.  Návrh Všeobecne závesného nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky 

     príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastočnú úhradu nákladov  

     školskej jedálne 

7.  Záverečný účet obce za r. 2018.  

8.  Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za r. 2018. 

9. Presun finančných prostriedkov vo výške 25 000 € z Rezervného fondu obce na    

     bežný účet obce.  

10. Odvoz komunálneho odpadu z obce za r. 2018. 

11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

12. Smernica o evidencii, účtovaní a odpisovaní majetku obce    

13. Rôzne 

14. Záver 

  

Za:4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 29 /2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1                                          
Starosta obce Rabatin Jozef predložil poslancom návrh na zmenu   programu IV zasadnutia OZ 

v Kaľave konaného dňa 28.06.2019, v znení: 

 

Návrh programu: 

1.  Schválenie programu zasadnutia                                             

2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.  Vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Juraja Čurillu 

4.  Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Martina Kollárika 

5.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky 

     príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastočnú úhradu nákladov  

     školskej jedálne 

7.  Návrh záverečného účtu obce za r. 2018. 

8.  Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu záverečnému účtu obce za r. 2018. 

9. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. 

10. Správa z kontroly HK Kontrola poskytovania dotácii z rozpočtu obce r. 2018. 

11. Presun finančných prostriedkov vo výške 25 000 € z Rezervného fondu obce na    

     bežný účet obce.  

12. Odvoz komunálneho odpadu z obce za r. 2018. 

13. Smernica o evidencii, účtovaní a odpisovaní majetku obce    

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

Za:4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 30/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2  

Za zapisovateľku zápisnice bola  starostom  obce určená: Romana Puhallová.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Stanislav Bandžuch a Vladimír Žec                                                                        

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave súhlasí  s overovateľmi zápisnice: Stanislav Bandžuch  a Žec Vladimír                                     

                                                              

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 31/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 3  

Starosta obce  informoval prítomných o vzdaní sa mandátu poslanca Mgr. Juraja Čurillu 

ku dňu 5.4.2019.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Juraja Čurillu. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 38/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



K bodu 4  

Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 8.4.2019 odovzdal Martinovi Kollárikovi 

osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva v Kaľave a vyzval Martina Kollárika aby zložil 

sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.  

Po zložení a podpísaní sľubu sa Martin Kollárik stal poslancom Obce Kaľava.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Martina Kollárika. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 38/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 5 

 

Na III. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 22.03.2019 bolo prijatých 10 uznesení.  

Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na III. zasadnutí OZ 

v Kaľave  dňa 22.03.2019. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa 

určeného termínu. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.38/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 6 

 

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

a školského zariadenia zo dňa 14.8.2012 z dôvodu, že dňa 4.6.2019 bolo schválené Opatrenie 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách 

stravného. K zmene stravného podľa tohto opatrenia dôjde s účinnosťou od 1.7.2019. 

V rozprave sa k prejedávanej téme  postupne vyjadrovali jednotliví poslanci.  

Predsedkyňa komisie kultúry a školstva Emília Butvinová, a zástupca starostu obce Ing. Roman 

Bandžuch oboznámili poslancov s vyjadrením MŠ a rodičov detí navštevujúcich MŠ, ktorí 

nemajú výhrady k úprave výšky príspevkov.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave ruší VZN obce Kaľava o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia č. 1/2012 zo dňa 14.08.2012.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.32/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školských zariadení č. 4/2019. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

OZ prijalo uznesenie č.33/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 a k bodu 8 

Starosta obce predložil poslancom Návrh záverečného účtu obce za rok 2018, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 10. 06. 2019. 

 

Hlavný kontrolór obce predniesol svoje Stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce za rok 

2018,  

 

V rozprave sa postupne vyjadrovali poslanci OZ.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce za rok 2018. 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.38/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2018 vo 

výške 545,83.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.34/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje Záverečný účet obce Kaľava za rok 2018 bez výhrad. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.35/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 9 

 

Starosta obce predniesol Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019, 

ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 10. 06. 2019. 

Hlavný kontrolór obce vysvetlil jednotlivé body Návrhu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra.  

 

Poslanci OZ – bez pripomienok.  

OZ v Kaľave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.36/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák predložil poslancom výsledky kontrol . 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o výsledku následnej kontroly hlavného kontrolóra 

obce Kaľava. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.38/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

         

K bodu 11  

Starosta obce predniesol poslancom návrh na prevod finančných prostriedkov z Rezervného 

fondu na bežný účet obce, ktoré je potrebné použiť na kapitálové výdavky obce Kaľava, a to 

na úhradu spoluúčasti na projekte Zníženia energetickej náročnosti budovy OcÚ a MŠ 

v Kaľave a úhradu faktúry za externé riadenie. Starosta obce navrhuje presun finančných 

prostriedkov vo výške 28 000,- €.  

 

V rozprave sa postupne poslanci vyjadrovali k návrhu. Starosta obce vysvetlil spôsob 

financovanie projektu.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na bežný 

účet obce vo výške 28 000,- €.  ktoré budú použité na kapitálové výdavky.  

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.37/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

          



K bodu 12 

Starosta obce informoval poslancov o vysokých nákladoch na vývoz a zneškodnenie odpadov 

za rok 2018, ktoré prevyšujú príjmy obce z miestnych poplatkov. Zároveň informoval 

poslancov OZ o aktuálnych nákladoch za rok 2019, celkovej výške nedoplatkov a upozornil 

na nevyhnutnú zmenu výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 

rok 2020. Starosta obce informoval poslancov o možnosti evidencie lístkov na odpad podľa 

súpisných čísel. Emília Butvínová chcela vedieť dôvody takejto evidencie. Starosta obce a aj 

poslanci sa postupne vyjadrovali v rozprave k problematike. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie výšku nákladov spojených s odpadmi v k.ú. Kaľava, za 

rok 2018 a o aktuálnych nákladoch za rok 2019. 

 

Za: 5       Proti: 0  Zdržal sa: 0  

OZ prijalo uznesenie č.38/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

  

K bodu 13 

Starosta obce oboznámil poslancov so Smernicou o evidencii, účtovaní a odpisovaní majetku 

obce.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Smernicu o evidencii, účtovaní a odpisovaní majetku obce.  

  

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

OZ prijalo uznesenie č.38/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 14 

-Starosta obce oboznámil poslancov o prípravách folklórnych slávnosti v obci Kaľava.  

- Emília Butvinová navrhla možnosť vymaľovania MŠ v Kaľave, počas letných prázdnin. 

Starosta obce informoval poslancov, že počas letných prázdnin prebieha rekonštrukcia 

hygienických zariadení MŠ, kde budú použité finančné prostriedky. V prípade zostatku 

finančných prostriedkov bude MŠ aj vymaľovaná.  

-Vladimír Žec a Martin Kollárik navrhli osadenie spomaľovača pri súp. č. 56 až 60.  

Starosta obce zobral na vedomie požiadavku poslancov, informoval ich , že daná cesta je vo 

vlastníctve VUC a požiadavka na osadenie spomaľovacích retárderov už bola prejedávaná na 

Správe ciest  SNV  avšak tato požiadavka  bola zamietnutá s odvolaním na následnú  

komplikovanú zimnú údržbu cesty III. triedy. 

-Jana Šefčíková sa informovala ohľadom výšky ceny pozemku, pri predaji, ktorý bol 

schválený uznesením č.25/2019. V rozprave sa poslanci postupne vyjadrovali k výške ceny. 

Poslanci OZ dospeli k záveru, že predpokladanou predajnou cenou bude 50% ceny, za ktorú 

prebehol posledný predaj pozemku v danej lokalite, zaokrúhlenej smerom nahor.  

-Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 19,00 hod.   

            

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

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

           Jozef Rabatin  

                                                                                                starosta obce 


