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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 28.09.2018 

 

Prítomní:  4 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Zo zasadnutia je robený zvukový záznam.                                                                                                         

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

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

programu XXIV . zasadnutia OZ v Kaľave . 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

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

konaného dňa 28.09.2018  v znení : 

 

1.   Schválenie návrhu programu zasadnutia.                                            

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4.   Správa o výsledku následnej kontroly za I. polrok  2018. 

5.   Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest a ustanovení   

      podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách   

      počas volebnej kampane 

6.  Štatút obce Kaľava -  po novele zákona o obecnom zriadení 

7.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kaľava po novele  zákona o  

     obecnom zriadení   

8.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu  

      „ Občianska poriadková služba v obci “,  následne zabezpečenie realizácie  projektu  po  

     poskytnutí  dotácie - spolufinancovanie projektu.  

9.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu  

      „ Obnova a rekonštrukcia kultúrno spoločenského zariadenia v obci Kaľava“ 

      následne zabezpečenie realizácie  projektu  po poskytnutí  dotácie.  

10  Žiadosť Ružena Čurillová  - vysporiadanie,  odkúpenie obecného pozemku, ktorý   

      dlhodobo užívam. 

11. Žiadosť Pavol Červeň - odkúpenie obecného pozemku priľahlého k môjmu  pozemku.  

12. Úprava rozpočtu na r. 2018 

13.  Rôzne 

      - október mesiac úcty k starším 

      - pozemok na kanalizáciu 

       - projekty pre MAS. 

      - vodovod obce Kaľava. 

14. Podnety občanov, čistenie septikov.  

15. Záver 

              

Za: 4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 28.09.2018   

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 164/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola zástupcom starostu obce navrhnutá  Jitka Puhallová, ktorá bude 

zápisnicu robiť zo zvukového záznamu.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Bc. Jurčišinová Ľubica, Rabatin Ján.                    

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje  zapisovateľa zápisnice: Jitka Puhallová 

                                   overovateľov zápisnice:  Bc. Jurčišinová Ľubica, Rabatin Ján.                    

                                                                             

Za:4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 28.09.2018 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  165/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3  

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na  XXIII. zasadnutí 

OZ v Kaľave  dňa 29.06.2018. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa určenia 

termínu v texte. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.166/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák Vladimír predniesol Správu o výsledku následnej kontroly za 

I. polrok  2018. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Správa o výsledku následnej kontroly za I. polrok  2018. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.167/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

 

Zástupca starostu obce predniesol poslancom Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o 

vyhradení miest a ustanovení  podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane v obci Kaľava. 
Poslanci OZ – bez pripomienok.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č.2/2018 o vyhradení miest a 

ustanovení  podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách   

počas volebnej kampane v obci Kaľava . 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.168/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice



K bodu 6  

Zástupca starostu obce predniesol poslancom návrh nového Štatútu obce  Kaľava z dôvodov 

zmeny zákona o obecnom zriadení. 

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s predloženým návrhom. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje Štatút obce  Kaľava 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.169/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

Zástupca starostu obce predniesol poslancom návrh „Zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Kaľava“            

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s predloženým návrhom. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Kaľava.  

 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: od 01.10.2018 

OZ prijalo uznesenie č.170/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 

K bodu 8  
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s požiadavkou na zhotovenie projektovej    

dokumentácie  „Obnova a rekonštrukcia kultúrno spoločenského zariadenia v obci Kaľava“, 

predložením žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následne zabezpečenie 

realizácie  projektu  po poskytnutí  dotácie.  Prítomný sa postupne vyjadrovali k predloženému 

návrhu. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje  

A) Spracovanie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPRV SR 

na realizáciu projektu  „Obnova a rekonštrukcia kultúrno spoločenského 

zariadenia v obci Kaľava“ 

B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.171/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9  

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s podaním žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na projekt s kódovým označením OPLZ-PO5-2018-1 

a názvom „ Občianska poriadková služba v obci Kaľave“.  

Poslanci OZ sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s požiadavkou. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí : 

A) s predložením ŽoNFP na realizáciu projektu „Občianska poriadková služba v obci 

Kaľava“ v rámci Výzvy č. OPLZ-PO5-2018-1 na SO, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce, 

B) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.172/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 

K bodu 10 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných so žiadosťou o vysporiadanie pozemku na 

parcele C KN 112 o výmere 671m2 v  k.ú. Kaľava od Ruženy Čurillovej, Kaľava č. 100. 

Poslanci OZ - Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s predajom pozemku . Cena 

a podmienky predaja budú určené po predložení geometrického plánu.                      

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 

A.)  súhlasí s predajom časti  pozemku E KN 90689/4 o výmere 962m2 v   k.ú. Kaľava, zastavaná 

plocha a nádvorie p. Ružene Čurillovej, Kaľava č.100, cena a podmienky predaja budú určené 

po predložení geometrického plánu, kde bude veľkosť tejto časti pozemku určená. 

B.) odporúča žiadateľke na ďalšie zasadnutie OZ predložiť geometrický plán na daný pozemok  

 

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

OZ prijalo uznesenie č.173/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 11 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie časti  pozemku parcela 

č. E KN 90689/3 o výmere 673m2 v  k.ú. Kaľava od Pavla Červeňa, Kaľava č. 89. 

Poslanci OZ - Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a nesúhlasili s požiadavkou,  

nakoľko ide o pozemok, cez ktorý je vedený odtok dažďovej vody z obecného kanála, 

odporúčajú p. Červeňovi predložiť žiadosť o dlhodobý prenájom daného pozemku.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave neschvaľuje  žiadosť o odkúpenie  pozemku parcela č. E KN 

90689/3 o výmere 673m2 v  k.ú. Kaľava  Pavla  Červeňa Kaľava č. 89. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.174/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



K bodu 12  

 

 Zástupca starostu obce  oboznámil prítomných s potrebou upraviť rozpočet na rok 2018.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje úpravu rozpočtu na r. 2018. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.175/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 13 

 

Zástupca starostu oboznámil poslancov so žiadosťou o odkúpenie  pozemku  C KN 45/3 

v k.ú. Kaľava za účelom výstavby rodinného domu, ktorú predložila Lenka Kolláriková 

bytom Kaľava č.76 .   

Poslanci OZ – Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k žiadosti o odpredaj obecného pozemku. Po 

prerokovaní obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom predať obecný pozemok na stavebný 

účel a to priamym predajom.  Žiada zástupcu starostu , aby v zmysle zákona o majetku obce 

dal vypracovať znalecký posudok na uvedenú parcelu . Cenu za m2 a podmienky predaja určí 

obecné zastupiteľstvo  na najbližšom zasadnutí po predložení znaleckého posudku . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o obecnom zriadení 

v platnom znení  

A) súhlasí so  zámerom predať pozemok parcela CKN 45/3 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 745 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava 

priamym predajom 

B) žiada o vypracovanie znaleckého posudku  v zmysle Vyhlášky MS SR č.492/2004 

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov na parcelu 

C KN 45/3. 

 

 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: do najbližšieho OZ  

OZ prijalo uznesenie č.176/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

- Zástupca starostu oboznámil poslancov s blížiacim sa mesiacom október, ktorý je v našej 

obci už tradične známy oslavami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Oboznámil poslancov 

s termínom osláv 27.10.2018 a požiadal poslancov o spoluprácu pri zabezpečovaní týchto 

osláv. 

 

-Obecné zastupiteľstvo sa venovalo téme o nutnosti vybudovať kanalizáciu v obci Kaľava 

a v rozprave k tomuto bodu prejedávali výber pozemkov na umiestnenie ČOV v obci. 

  

-Zástupca starostu oboznámil poslancov s činnosťou v rámci budovania vodovodu obce 

Kaľava. Toho času je prvá etapa projektovej dokumentácie stavebného povolenia ukončená. 

 

-Zástupca starostu oboznámil prítomných s pripravovaním projektov a následným čerpaním z 

Miestnej akčnej skupiny /MAS /Sľubica.  



 

K bodu 14 

 

Občania obce cez poslancov obecného zastupiteľstva poukázali na problém s čistením žúmp a 

septikov v obci. 
Zástupca starostu reagoval na podnet občanov s tým, že v obci nie je zabezpečené čistenie žúmp 

a septikov cez obecný úrad. Čistenie si zabezpečuje každý občan individuálne. V prípade potreby 

obecný úrad zabezpečí čistenie žúmp a septikov  aj individuálne pre občanov, no náklady 

vzniknuté pri tejto činnosti si občan hradí sám. 

 

 

 

 

K bodu 15 
Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.  

 

Overovatelia:    Bc. Jurčišinová Ľubica .......................................                         

                          Rabatin Ján                     ........................................ 

 

V Kaľave dňa: 28.09.2018  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 19,00 hod.  

                                                                                                Jozef Rabatin v.r. 

                                                                                                zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 


