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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 08.11.2018 

 

Prítomní:   

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Zo zasadnutia je robený zvukový záznam.                                                                                                         

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 

XXV. zasadnutia OZ v Kaľave . 

 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :  

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

konaného dňa 08.11.2018  v znení : 

 

1.   Schválenie programu zasadnutia.                                            

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  

3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení. 

4.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Slovensky zväz telesne postihnutých. 

5.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Matica slovenská Kaľava.           

6.   Prejedanie odmeny poslancom a kontrolórovi obce 

7.   Prejedanie rámcovej zmluvy medzi Obcou Kaľava a firmou Ekover, s.r.o  za  

      účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb.  

8.  Rôzne 

      - vodovod obce Kaľava. 

9. Podnety občanov.  

10. Záver 

              

Za: 4              Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 08.11.2018   

 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 177/2018, 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: 08.11.2018 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  178/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



 

K bodu 3  

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

OZ v Kaľave  dňa 28.09.2018. 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.179/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

Zástupca starostu obce oboznámil poslancov s podanými žiadosťami   o nenávratný finančný 

príspevok  pre ZO ZŤP vo výške 200,- eur . 

 

Poslanci OZ súhlasia s poskytnutím nenávratného finančného príspevku.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre SZTP, ZO č.700, Kaľava vo výške 

200,00 EUR na r.2019. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.180/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

Zástupca starostu obce oboznámil poslancov s podanými žiadosťami   o nenávratný finančný 

príspevok  a to pre  Miestny odbor Matice Slovenskej  vo výške 400,00 eur. 

 

Poslanci OZ súhlasia s poskytnutím nenávratného finančného príspevku.   

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre Miestny odbor Matice Slovenskej 

 vo výške 400,00 EUR na r.2019. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.181/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice



 

K bodu 6  

Zástupca starostu obce  predložil návrh na mimoriadne odmeny v zmysle čl.2 ods.3 Zásad 

odmeňovania poslancov OZ v Kaľave,  poslancom obecného zastupiteľstva v Kaľave v sume 

550,00 EUR / poslanec . Navrhovaná odmena je pre troch poslancov mimo zástupcu starostu 

obce.  

 

Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasia. 

Predseda NK predniesol návrh uznesení :  

OZ v Kaľave schvaľuje v zmysle čl.2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave 

mimoriadnu odmenu poslancom  Emílii Butvinovej, Bc.Ľubici Jurčišinovej a Jánovi Rabatinovi  

vo výške 550,00 eur/poslanec . 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.182/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Zástupca starostu obce  predložil návrh na mimoriadnu odmenu pre hlavného kontrolóra   obce 

Kaľava vo výške 30 % z mesačného  príjmu za rok 2018;  

 

Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasia. 

Predseda NK predniesol návrh uznesení :  

 

OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §18c ods.5.)zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kaľava vo výške 30 % z mesačného  

platu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2018. 
 

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

OZ prijalo uznesenie č.183/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Poslanci OZ s predložili  návrh na zvýšenie platu starostu. 

OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §4 ods.2.) zákona č.   253/1994 Z.z. o platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, zvýšiť  plat starostu o 70 %, za mesiac november 2018. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.184/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

Zástupca starostu obce  oboznámil prítomných s návrhom Rámcovej zmluvy, medzi Obcou 

Kaľava a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb. 

  

Poslanci OZ – Poslanci sa postupne vyjadrovali k téme a súhlasili s Rámcovou zmluvou.    . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

Obecne zastupiteľstvo v Kaľave súhlasí s uzatvorením  Rámcovej zmluvy , medzi obcou 

Kaľava a firmou Ekover, s.r.o  za  účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb. 

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

OZ prijalo uznesenie č.185/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

 
 

K bodu 8  

 

Zástupca starostu oboznámil poslancov  s činnosťou v rámci budovania vodovodu obce 

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

a podaná žiadosť na nenávratný finančný príspevok. Projektová  dokumentácia druhej a tretej 

etapy je pred dokončením. 

 

 

K bodu 9  

 

Neboli žiadne podnety od občanov. 

 
 

K bodu 10 

 
Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a v mene svojom aj v mene 

nebohého starostu Stanislava Čurillu za plodnú spoluprácu počas  celého funkčného obdobia. 

 

Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.  

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

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

V Kaľave dňa: 09.11.2018  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 19,00 hod.  

                                                                                                Jozef Rabatin v.r. 

                                                                                                zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 


