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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 29.06.2018 

 

Prítomní:  5 

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 päť je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh   

programu XXIII. zasadnutia OZ v Kaľave . 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

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

konaného dňa 29.06.2018  v znení : 

 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na II. polrok 2018.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017  

6. Záverečný účet obce za rok 2017  

7. Návrh na počet poslancov Obce Kaľava pre volebné obdobie r. 2018-2022 .  

8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kaľava na nové volebné  

    obdobie r. 2018-2022.  

9. Informácia o odkúpení pozemkov na vodovod obce Kaľava.  

10. Rôzne  

- vysporiadanie obecných pozemkov  

- vodovod obce Kaľava.  

- informácie o projektoch obce  

- informácie - Folklórne slávnosti v obci.  

- lesy, vydane lístky  

11. Podnety občanov  

12. Záver  

              

Za: 5               Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 29.06.2018   

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 154/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1                                          

Poslankyňa obecného zastupiteľstva v Kaľave Mgr. Silvia Václavkova PhD.  navrhla zmenu                        

programu XXIII zasadnutia OZ v Kaľave a to doplniť do návrhu programu bod „Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kaľava“, ako bod  č.10.  

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

Kaľave, konaného dňa 29.06.2018. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

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

v Kaľave, konaného dňa 29.06.2018  v znení : 

 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na II. polrok 2018.  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017  

6. Záverečný účet obce za rok 2017  

7. Návrh na počet poslancov Obce Kaľava pre volebné obdobie r. 2018-2022 .  

8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kaľava na nové volebné  

    obdobie r. 2018-2022.  

9. Informácia o odkúpení pozemkov na vodovod obce Kaľava.  

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kaľava. 

11. Rôzne  

- vysporiadanie obecných pozemkov  

- vodovod obce Kaľava.  

- informácie o projektoch obce  

- informácie - Folklórne slávnosti v obci.  

- lesy, vydane lístky  

12. Podnety občanov  

13. Záver  

              

Za: 5               Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 29.06.2018   

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 155/2018, 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 : Butvinová Emília , Mgr. Václavíková Silvia PhD. 

OZ v Kaľave  s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje   
zapisovateľa zápisnice: Jitka Puhallová 

overovateľov zápisnice: Butvinová Emília, Mgr. Václavíková Silvia PhD 

                                                                             

Za:5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 29.06.2018 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  156/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice



 

K bodu 3  

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

OZ v Kaľave  dňa 22.05.2018. 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: 5 Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.157/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák Vladimír predniesol Návrh kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2018. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na II. 

polrok 2018. 

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

OZ prijalo uznesenie č.158/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5  

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák Vladimír predniesol stanovisko hl. kontrolóra obce 

k Návrhu záverečného účtu obce Kaľava za r. 2017.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu 

obce Kaľava  za r. 2017.  

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

OZ prijalo uznesenie č.159/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6  

Zástupca starostu obce predniesol Návrh Záverečného účtu obce Kaľava  za rok 2017, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli 08.06.2018 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave A) schvaľuje  

1. Záverečný účet obce Kaľava za r.2017 a celoročne hospodárenie bez výhrad.  

2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

3 679,13 EUR. 

B) berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  16 355,87 

EUR. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.160/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



K bodu 7  

Zástupca starostu obce informoval poslancov, že je potrebné určiť v obci Kaľava volebný obvod 

a počet poslancov obecného zastupiteľstva v Kaľave  pre volebné obdobie r.2018 – 2022. 

V zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a  

§166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.   o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov je  obecnému zastupiteľstvu vyhradené  určiť volebný obvod 

a v ňom počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018-2022. 

Po diskusii,   

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave určuje   podľa § 11 ods. 3. písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení    a  §166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu 

volebného práva v znení neskorších predpisov v Obci Kaľava  jeden volebný obvod a   5 

poslancov obecného zastupiteľstva v ňom   pre volebné obdobie r. 2018 -2022. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.161/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 

K bodu 8  

Zástupca starostu obce informoval poslancov, že v zmysle §11 ods. 4 písmeno i)  zákona č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je  obecnému zastupiteľstvu 

vyhradené  určiť plat starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a určiť  najneskôr 

90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci sa 

postupne vyjadrovali k téme a predkladali návrhy.. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  schvaľuje  

A) v súlade s §11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov  a § 4  ods. 1 ) zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platobných pomerov starostov obci a primátorov miest  v znení neskorších predpisov 

plat starostu na volebne obdobie r. 2018-2022 vo výške 1,49 násobku priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.  

B) v súlade s §11 ods. 4 písmeno i)  zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov na volebne  obdobie r. 2018-2022  výkon funkcie starostu v Obci 

Kaľava v rozsahu 84 percent. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.162/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9.  

Zástupca starostu obce informoval prítomných o odkúpení pozemku na výstavbu vodovodu v obci 

Kaľava. Pozemok bol odkúpený v katastrálnom území obce Vojkovce za cenu 250€.  

 

K bodu 10 

Zástupca starostu obce  predniesol prítomným návrh na doplnenie  „Zásad odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Kaľava“ o článok 5. a to „Vzdanie sa odmeny 

poslanca“ / text v prílohe/ 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 



OZ v Kaľave schvaľuje doplnenie „Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Kaľava“ o článok 5  „ Vzdanie sa odmeny poslanca“ v znení : 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca na ním určené obdobie. 

2. Čestne vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené na obecný 

úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.  

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

OZ prijalo uznesenie č.1632018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 11 

1.) Zástupca starostu obce informoval prítomných  o predaji palivového dreva v obci Kaľava 

2.) Zástupca starostu obce informoval prítomných  o blížiacich sa Folklórnych slávnostiach v obci    

     a zároveň vyzval poslancov k spolupráci pri organizovaní podujatia.  

3.) Poslankyňa Mgr.Jurčišinová Ľubica upozornila na potrebu vyčistenia rigolov  okolo cesty            

     pri   vstupe do obce až po Obecný úrad.  
-Zástupca starostu obce reagoval na upozornenie:  Čistenie rigolov sa začne od 1.7.2018. 

 

 

K bodu 12 

1.) Poslankyňa Mgr. Jurčišinová Ľubica tlmočila sťažnosť občanov na nepokosene medze 

okolo   cesty pri vstupe do obce až po Obecný úrad.  

2.) Poslankyňa Butvinová Emília tlmočila sťažnosť občanov na neriešenia problému 

s dažďovou vodovo v okolí domoch  sup.č.74 až 80 .  

3.) Poslankyňa Butvinová Emília tlmočila žiadosť občanov, aby Materská škola v Kaľave 

bola   od nového školského roku v prevádzke do 16,00hod.  
 

-Zástupca starostu obce reagoval na podnety: 

- Nepokosene medze sú vo vlastníctve a užívaní fyzických osôb, ktoré sú povinné zo zákona sa  

   o svoje pozemky starať, čiže aj kosiť.  Obec nemá právo kosiť cudzie pozemky. 

   Obec vyzve vlastníkov a užívateľov k riešeniu tohto problému.      

-  Dlhodobý problém s dažďovou vodou na ulici v okolí domoch  sup.č.74 až 80 je potrebne   

    riešiť prerezaním alebo pretláčaním popod cestu pri čísle domu 78 – 135. Toto je  v štádiu  

    prieskumu trhu na stavebné práce príp. materiál. 

- Na šk. rok 2018-2019 je nahlásených 21 deti do MŠ preto od 1.9.2018 bude prijatá druhá 

kvalifikovaná  učiteľka do MŠ a prevádzku prispôsobíme  požiadavkám rodičov. 

 

K bodu 13 

  Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.                        

Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.  

Overovatelia:    Butvinová Emília                                           .......................................                         

                          Mgr.Václavíková Silvia, PhD.                      ........................................ 

V Kaľave dňa: 29.06.2018  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 19,00 hod.  

                                                                                                Jozef Rabatin v.r. 

                                                                                                zástupca starostu obce 



 


