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

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 17.03.2017 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

                                                                                                           

K bodu 1                                          
Starosta obce privítal  prítomných poslancov a hostí, a tlmočil ospravedlnenie poslankyne Bc. 

Ľubice Jurčišinovej. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov štyri je 

uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh programu XVII. zasadnutia OZ 

v Kaľave, konaného dňa 17.03.2017 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje program  XVII. zasadnutia  OZ v Kaľave  

 

Program:                     

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení          

4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2016 

      Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  

5.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ   

      a MŠ, Kaľava 

6.   Úprava rozpočtu  

7.   Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kaľava 

8.   Rôzne 

9.   Podnety občanov 

10. Záver  

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0              Termín: 17.03.2017     

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 82/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola starostom obce navrhnutá : Jitka Puhallová 

Zapisovateľka zo zvukového záznamu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :    Jozef Rabatin  

                            Ján Rabatin  

OZ  s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje 

 zapisovateľa zápisnice zo zvukového záznamu: Jitka Puhallová 

 overovateľov zápisnice:  Jozef Rabatin 

                        Ján Rabatin 



 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 17.03.2017 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  83/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3  

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

v Kaľave  dňa 06.02.2017. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, prípadne podľa 

určenia termínu v texte. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.84/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák predložil  OZ  Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za r.2016  a Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly . 

 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie 

A.) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2016 

B.) Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.85/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5  

Starosta obce informoval poslancov o projekte zníženia energetickej náročnosti budovy OcÚ 

a MŠ, Kaľava. Projekt sa skladá z piatich častí a to : 

- Stavebná časť 

- Ústredné vykurovanie 

- Vzduchotechnika 

- Meranie a regulácia , elektroinštalácia 

- Bleskozvody 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je v sume 485 000,00 Eur. Výška 

maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov činí  

24 250,00 Eur t.j. 5%. Realizáciou projektu dôjde k 70% úspore energie. 

Súčasťou žiadosti o NFP je aj výpis uznesenia OZ , v ktorom schvaľuje podanie žiadosti 

o NFP a spolufinancovanie projektu. 

 V súvislosti s týmto projektom poslanec Jozef Rabatin položil otázku, či sa už 

nepočíta s prevádzkou základnej školy. Na čo starosta obce reagoval vyjadrením, že počet 

žiakov v školských rokoch 2016 až 2018 nie je postačujúci na sprevádzkovanie základnej 

školy. Škola doposiaľ nebola vyradená zo siete  MŠ SR. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  schvaľuje    
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie -  



Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej školy, 

Kaľava“ 

Výška celkových výdavkov na projekt: 485 000,00 Eur 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 485 000,00 Eur 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov - 5 %: 

24 250,00 Eur  

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

 

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

OZ prijalo uznesenie č.86/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6  

Starosta obce predložil  poslancov návrh  upraveného rozpočtu na r.2017, v ktorom sú 

zahrnuté náklady napr. na projektovú  dokumentáciu, verejné obstarávanie, energetický audit 

a iné náklady súvisiace s  projektom zníženie energetickej náročnosti budov, náklady 

súvisiace s prípravnými prácami k výstavbe obecného vodovodu / t.j. rozbory vody, 

hydrogeologický prieskum/ a iné.   /viď návrh úpravy rozpočtu/  

Starosta informoval o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce k 17.3.2017. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

A) schvaľuje upravený rozpočet na r.2017 

B) berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostu obce  

 

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

OZ prijalo uznesenie č.87/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 7  

Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

č.3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kaľava. Návrh bude 

poslancom zaslaný emailom a zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  berie na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kaľava  

 

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

OZ prijalo uznesenie č.88/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8:  

 

Starosta obce informoval poslancov o záveroch zo seminára k výzve MV SR zameranej na 

podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných 

marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravni 

povrchových vôd. Jednou z podmienok žiadosti je zdokladovanie kvality vody 

a výdatnosti prameňa tzn. , že je potrebné urobiť hydrogeologický vrt.   



Predpokladaná cena za 1m vrtu je cca 65,- eur. Verejný obstarávateľ pri zadávaní 

zákazky je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejné 

obstarávanie tvorí prílohu k žiadosti o NFP. 

 

Výsledkom diskusie poslancov bola navrhnutá čiastka 2 500,- EUR na hydrogeologický vrt 

v časti obce „rómska osada“  

 

- Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k realizácii uznesenia č. 61/2016, a to 

uloženia  kanalizačného potrubia na odvod dažďovej vody v časti od domu č. 29 po 

č.32. Poslanci vo vyjadrení súhlasia s uložením kanalizačného potrubia na odvod 

dažďovej vody po vyšpecifikovaní a odbornom posúdení. Obec ako verejný 

obstarávateľ bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 

- Poslankyňa OZ p. Václavíková predložila starostovi otázky ,na ktoré požadovala 

odpovede : 

a/  Opakovane žiadam o zverejnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce                      

.                 Kaľava. 

Odpoveď starostu obce : Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je zverejnený na                                 

web stránke obce v časti „Dokumenty“. 

b/  Žiadam starostu obce o vyjadrenie, či podnikol aktivity v podaných návrhoch vo 

veci prioritných požiadaviek obce, vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce. Ide o návrhy zo dňa 29.11.2016  

A.) Projekt kanalizačné potrubie vedľa cesty III. triedy v obci Kaľava, v ktorom som 

žiadala o odborné posúdenie vhodnosti uloženia kanalizačného potrubia 

s následným prerokovaním na VÚC v KE. 

Odpoveď starostu obce : Po konzultácii s dopravným projektantom som začiatkom februára 

požiadal listom o stanovisko k plánovanej výstavbe   kanalizačného potrubia s následnou 

výstavbou chodníka odbor dopravy na VÚC v Košiciach, ako aj VSE distribučná a.s. 

v Košiciach o stanovisko k uloženiu el. káblov,  v časti od kostola po kultúrny dom. Po 

doručení týchto stanovísk môžeme postupovať v ďalších prípravných prácach. Stanoviská 

zatiaľ na obec doručené neboli. 

B.) Výstavba uzavretého kanála na odtok vody zo zvodových žľabov na ulici pred 

súp.č.29,30,31,32. 

Odpoveď starostu obce : otázka už bola zodpovedaná v bode č. 8 

C.) K ďalším aktuálnym a realizovateľným návrhom: 

-zo dňa 6.2.2017- Projekt na modernizáciu a úsporu verejného osvetlenia v obci  

(vzhľadom na aktuálne výzvy) 

Odpoveď starostu: Ak bude zverejnená  výzva na verejné osvetlenie budeme na to reagovať. 

D.) –zo dňa 29.11.2016 – Projektová dokumentácia na dopravné značenie v obci 

Kaľava  

Odpoveď starostu obce : Po konzultácií s Ing.Lukáčom z Dopravného inšpektorátu OR PZ 

v Spišskej Novej Vsi je potrebné  podať žiadosť na zmenu dopravného značenia v obci, 

následne po schválení môžeme dopravné značky osadiť na náklady obce vzhľadom na to, že 

ide o miestne komunikácie. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

- súhlasí s nákladmi na  hydrogeologický vrt v časti obce „Rómska osada „  k.ú. Kaľava na 

parc.č. EKN 133  v sume  2 500,- EUR 

Za: 4  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: 2017 



OZ prijalo uznesenie č.89/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

Podnety od občanov: 

 Ján Rabatin – je potrebné vyčistiť a opraviť kanály cez cestu pri dome sup.č.114 

smerom na Četereň, nakoľko boli poškodené prechodom hasičských cisternových áut pri 

požiari v lokalite Dubie.  

Odpoveď starostu obce:  Oprava týchto kanálov je v pláne na tento rok. 

 Emil Šefčík – ako nezávislý člen kontrolnej komisie na odobierku nachystaného 

palivového dreva formou samovýroby v obecných lesoch Kaľava, podal správu o počte 

kontrol, na ktorých sa zúčastnil. Vyjadril nespokojnosť s tým, že na niektorých odobierkach 

sa  nezúčastnila celá komisia, čo môže viesť k netransparentnosti pri  vývoze dreva. Ďalej 

požadoval, aby obec zverejnila na aký účel boli použité vyzberané finančné prostriedky 

z predaja dreva. 

Odpoveď zástupca starostu p. Rabatin : V niektorých prípadoch sa komisia nedokázala 

stretnúť pre zaneprázdnenosť členov , vzhľadom na špecifické požiadavky niektorých 

občanov ( ráno drevo nachystám a poobede ho chcem zviesť domov ). Súhlasil, že dohodnutý 

systém odobierok treba dodržiavať. 

Odpoveď starostu obce : Finančné prostriedky z predaja dreva idú do rozpočtu obce v  

príjmovej časti, vo výdavkovej časti sú použité napr, na odmenu  lesnému hospodárovi. 

- betónový základ plota pri kultúrnom dome je poškodený. Nebude sa opravovať? 

Odpoveď starostu obce : Oprava poškodených základov plota je naplánovaná toho roku 

v letných mesiacoch . 

- neplánuje sa výsadba stromčekov v obecných lesoch? 

Odpoveď zástupcu starostu p. Rabatin : Toto je v kompetencii  lesného hospodára Ing. Tkáča, 

ktorý posúdi na základe LHP-u ,  , či je výsadba potrebná alebo nie. Zatiaľ je toto ponechané 

na prírodu – samosej. 

- neuvažuje obec zvýhodniť stavebníkov rodinných domov pri kúpe dreva na stavbu 

z obecných lesov? 

Odpoveď zástupcu starostu p. Rabatin:  Zvýhodnenie pre stavebníkov RD bolo už obecným 

zastupiteľstvom dohodnuté v minulosti, no takáto pomoc je limitovaná obmedzeným 

množstvom drevnej hmoty v obecných lesoch. 

 

 

K bodu 10:  

Starosta obce Stanislav Čurilla poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Overovatelia: Jozef Rabatin          ____________________________ 

            Ján Rabatin             _____________________________ 

 

V Kaľave dňa: 17.03.2017 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod. 

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave -    19,10 hod.  



 

 

 

 

 

 

 

 


