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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 14.09.2016 

 
K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce Stanislav Čurilla. 

Privítal zúčastnených poslancov OZ /ďalej len poslancov/  a ostatných prítomných na 

zasadnutí , konštatoval , že zasadnutie je uznášania schopné. Prítomní štyria poslanci OZ, 

jeden poslanec ospravedlnený. 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh  programu XII. zasadnutia OZ 

v Kaľave, konaného dňa 14.9.2016 . Poslanec Jozef Rabatin predložil návrh na doplnenie a to: 

 bod 5.): text „Rôzne “ sa mení na „ Vodovod v obci“ 

 bod 6.): text „Diskusia“ sa mení na „Rôzne“ 

 bod 7.): text „Záver“ sa mení na „Diskusia“ 

 bod 8.) „Záver“ 

 

Program       .                        

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení z XI. zasadnutia OZ v Kaľave          

4.   Predaj pozemku v majetku obce 

5.   Vodovod v obci 

6.   Rôzne 

7.   Diskusia 

8.   Záver             

    

 

Predseda NK predniesol  návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje  program  XII. zasadnutia OZ v Kaľave. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   39 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová  a za overovateľov 

zápisnice :  Mgr. Silvia Václavíková  

                                 Emília Butvínová 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje: 

 zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová 
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overovateľov zápisnice:  Mgr. Silvia Václavíková 

Emília Butvínová 

     
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 40/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

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

v Kaľave  dňa 17.08.2016. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne prípadne podľa 

určenia termínu v texte. 

 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave  prijalo uznesenie č. 41/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4 

Starosta obce informoval poslancov , že k zverejnenému zámeru  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pri predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava a to  parcela reg. C-

KN č. 46/7 o výmere 667 m2 v katastrálnom území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, ktorá je 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v Spišskej 

Novej Vsi ako zastavané plochy a nádvoria  pre pána Stanislava Bandžucha, rodeného 

Bandžuch, bytom Kaľava č. 68, PSČ 053 42 Kaľava  nebola na obec podaná  námietka.  

 

 

Predseda NK  predniesol návrh uznesenia: 

OZ  v Kaľave sa uznáša  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri predaji 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava, so sídlom Kaľava číslo 63, 053 42 Kaľava  parcela 

reg. C-KN č. 46/7 o výmere 667 m2 v katastrálnom území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, 

ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Spišskej Novej Vsi ako zastavané plochy a nádvoria pre pána Stanislava Bandžucha, 

rodeného Bandžucha, bytom Kaľava č. 68, 053 42 Kaľava spôsobom podľa citovaného 

zákonného ustanovenia je skutočnosť, že predajom nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu 

využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na 

tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 42/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

Predseda NK  predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kaľava, so sídlom 

Kaľava číslo 63, 053 42 Kaľava parcely reg. C-KN č. 46/7 o výmere 667 m2 v katastrálnom 

území Kaľava, okres Spišská Nová Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenej 

Katastrálnym odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi ako zastavané plochy 
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a nádvoria pre kupujúceho Stanislava Bandžucha, rodeného Bandžucha, bytom Kaľava 

68, 053 42 Kaľava za kúpnu cenu 2,25 €/m2, t.j za cenu spolu 1.500,75 € slovom: 

jedentisícpäťsto eur 75/100 centov. Náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 43/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

Starosta obce informoval poslancov o postupe  prípravných prác k plánovanej investičnej 

výstavbe obecného vodovodu.  Z dôvodu zvýšenia výdatnosti prietoku vody, ktorá toho času 

je 0,6 – 0,7 l/min., do plánovanej čerpacej stanice sa uvažuje s doplnením prítoku 

z povrchového  potoka Jasenovec. Odobratá vzorka vody z potoka Jasenovec spĺňa 

požiadavky NV SR č. 496/2010 Z.z. na kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 

v stanovených ukazovateľoch.  

Po konzultácií s projektantkou - Ing.Gavalierová je tento variant po technickej stránke možný, 

avšak je potrebné aj vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odboru 

životného prostredia. 

 

Predseda NK  predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave  berie na vedomie  informáciu o postupe prípravných prác k plánovanej 

investičnej výstavbe obecného vodovodu. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 44/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 6 

Starosta obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším  vyzval predsedu komisie pre kultúru a 

školstvo k spolupráci pri organizačno-technickom  zabezpečení kultúrno-spoločenského 

posedenia so seniormi. Navrhovaný termín podujatia je 22.10.2016 . 

 

Predseda NK  predniesol návrh uznesenia: 

OZ súhlasí s  kultúrno- spoločenským posedením pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 

22.10.2016. 

 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 45/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 

Starosta obce informoval poslancov s obsahom  parciálnej porady organizovanej firmou 

EUROBUS  Spišská Nová Ves ktorá sa konala dňa 12.9.2016 k prehodnoteniu autobusových 

spojov..     

 

 

K bodu 8 

Poslankyňa  Emília Butvínová tlmočila starostovi obce, už pred časom prednesenú 

požiadavku občanov obce, na osadenie odtokových žľabov v obci. 

Starosta obce oboznámil poslancov, že s osadením odtokových žľabov sa plánuje v r.2016 

dodávateľským spôsobom. 
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Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

  

Zapisovateľ zápisnice: Bc. Ľubica Jurčišinová .............................. 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Silvia Václavíková  ................................. 

 

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