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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 06.09.2019 

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. Starosta predložil poslancom návrh   programu 

 V. zasadnutia OZ v Kaľave. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia. 

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

konaného dňa 06.09.2019  v znení : 

 

 Návrh programu:  

1. Schválenie programu zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4. Schválenie žiadosti na nenávratný finančný príspevok pre opravu  

a rekonštrukciu budovy bývalého agitačného strediska, budovy CVA- Centrum  

voľnočasových aktivít.  

5. Zrušenie smernice č.1/2008, zo dňa 24.11.2008 o poplatkoch za služby  

poskytované obcou a za užívanie obecného majetku.  

6. Schválenie smernice č. 1.2019 o poplatkoch za služby  

poskytované obcou a za užívanie obecného majetku.  

7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra.  

8. Žiadosť o prenájom pozemku na parcele č. E KN 90689/8, p. Pavla Červeňa.  

9. Pripomienky občanov  

10. Rôzne  

11. Záver  

 

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

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 39 /2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2  

Za zapisovateľa zápisnice bol  starostom  obce navrhnutí: Mgr. Juraj Čurilla.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Kollárik a Emília Butvínová                                                                    

OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje : - za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Juraj Čurilla 

                                    -  za overovateľov zápisnice: Martin Kollárik a Emília Butvínová                                                                    

                                                              

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 40/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



K bodu 3  

Na IV. zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 28.06.2019 bolo prijatých 10 uznesení.  

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

dňa 28.06.2019. 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. 

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 41/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 4  

 Starosta obce oboznámil prítomných o potrebe Schválenia žiadosti na nenávratný finančný 

príspevok pre opravu  a rekonštrukciu budovy bývalého agitačného strediska, budovy CVA- Centrum  

voľnočasových aktivít. Výzva 7.4/3 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

     

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy,  kód 

výzvy: MAS_019/7.4/3 pre projekt s názvom: „ Oprava  a rekonštrukciu  budovy CVA- 

Centrum voľnočasových aktivít. 

 zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške max.: 1302,54 - EUR  z celkových 

výdavkov projektu , 

 zabezpečenie financovania ďalších neoprávnených výdavkov, v prípade ak vzniknú v 

priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

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

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 42/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 5 

 

 Starosta predniesol návrh na zrušenie smernice č.1/2017, zo dňa 01.01.2017 o poplatkoch za 

odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Kaľava. 

 

 Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľava ruší   smernice č.1/2017, zo dňa 28.10.2016 o poplatkoch za odplatné úkony a služby 

a výške úhrad za prenájom majetku obce Kaľava                                          

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 06.09.2019 

OZ prijalo uznesenie č. 43/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

 

 Starosta obce preniesol návrh smernice č.1/2019, zo dňa 06.09.2019 o poplatkoch za 

odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Kaľava 

 

 Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľava schvaľuje č.1/2019 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za 

prenájom majetku obce Kaľava s platnosťou od 1.10.2019. 

                                          

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 06.09.2019 

OZ prijalo uznesenie č.44/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

 Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák predniesol Správu o výsledkoch kontroly 

hlavného kontrolóra. I. polrok 2019,  

 

Poslanci OZ – bez pripomienok.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra. 

  

OZ prijalo uznesenie č.41/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8.  
 

 Starosta obce prečítal   žiadosť p. Pavla Červeňa, Kaľava č. 89.  o dlhodobom prenájme 

obecného pozemku na parcele č. E KN 90689/3, vo výmere 673m2.  

 Poslanci OZ sa postupne vyjadrovali k danej téme.  Navrhli pozastavenie konania k tejto 

žiadosti do doby obhliadky na mieste a vytýčenia hranice medzi pozemkami E KN 90689/8 a C KN 74. 

 

 Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave prejednalo žiadosť p. Pavla Červeňa o dlhodobom prenájme obecného pozemku na 
parcele č. E KN 90689/3, vo výmere 673m2 . Obecné zastupitelstvo poskytne žiadateľovy stanovisko k 

predmetnej žiadosti po   obhliadke a vytýčení hranice medzi parcelou E KN 90689/8, parcelou C KN 74 

a parcelou E KN 90025. Vytýčenie hranice geodetom zabezpečí žiadateľ, pri vytyčovaní musí byť 

prítomná komisia OcÚ (poslanci OcÚ Kaľava) .  
 

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

OZ prijalo uznesenie č.45/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9. 
 

A) Starosta obce predniesol ústnu žiadosť Valérie Pokutovej a Františka Girgu zo dňa: 

06.09.2019, o odkúpení pozemku v obci Kaľava na výstavbu rodinného domu a studne v 

lokalite“ Za četerňou, na parcele E KN 133“ 

 

K danej požiadavke sa postupne vyjadrovali všetci poslanci. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave   súhlasí s predajom pozemku Valérií Pokutovej a Františkovi Girgovi na parcele  

E KN 133. Podľa zákona o majetku obci č. 138/1991Zb. §9a  odstavec 1 písmeno c.  priamym 

predajom.                                               

 

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

OZ prijalo uznesenie č.46/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

B) Poslankyňa OZ Emília Butvinová predniesla návrh úpravy výmoľov na cestnej komunikácie 

smerom na Vojkovce v blízkosti futbalového ihriska,. 

Starosta v rozprave upozornil, že spomínaná cestná  komunikácia nie je na pozemkoch vo 

vlastníctve obce Kaľava, ale v súkromnom vlastníctve, na opravu sú potrebne zemne práce z toho 

dôvodu nemožno na nej vykonávať akúkoľvek úpravu bez súhlasu majiteľa. 

 

C) P. Jana Ševčíková, Kaľava 138 predniesla ústnu požiadavku na odkúpenie pozemkov vo 

výmere  40m2 z parciel C KN 46/8 a C KN 46/9 na zarovnanie hranice  časti pozemku z 

parcely C KN 46/1,  z ktorého odpredajom OZ v Kaľave súhlasilo uznesením 24/2019. 

K danej požiadavke sa postupne vyjadrovali všetci poslanci. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave nesúhlasí so žiadosťou p. Jany Šefčíkovej, Kaľava č. 138 s odpredajom časti parciel 

C KN 46/8 a C KN 46/9. 

 

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

 

OZ prijalo uznesenie č.47/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 
Starosta informoval OZ v Kaľave o pripravovanej akcií venovanej  obyvateľom obce:  Október – 

mesiac úcty k starším, ktorá sa bude konať dňa: 26.10.2019. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie informácie o pripravovanej akcii: október – mesiac úcty k starším. 

  

 OZ prijalo uznesenie č.41/ 2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 11 

 

 

 Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

  

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15,30 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave   – 17,45 hod.   

            

               Overovatelia: Martin Kollárik       .......................................  

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

                                               

 

                            Jozef Rabatin  

                            starosta obce                                                                                                                                                 


