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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 XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 17.08.2016 

 
K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kaľave /ďalej len  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 piati 

poslanci OZ. 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

A./ Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh zmeny a doplnenie programu XI. 

zasadnutia OZ v Kaľave, konaného dňa 17.8.2016  

bod 5.): text „Záver“ sa mení na „ Rôzne“ 

doplnený bod programu 6.) Diskusia 

doplnený bod programu 7.) Záver 

 

Starosta predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje návrh zmeny a doplnenie programu XI. zasadnutia OZ. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   34 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

B./ Starosta obce predložil poslancom na schválenie „Program XI. zasadnutia OZ v Kaľave, 

konaného dňa 17.8.2016  

 

Program       .                        

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

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

4.   Zámer obce Kaľava na predaj majetku na IBV 

5.   Rôzne 

6.   Diskusia 

7.   Záver             

    
Predseda NK predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje program XI. zasadnutia OZ. 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   35 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2  

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

zápisnice :  Mgr. Silvia Václavíková  

                                Ján Rabatin 
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Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje za : 

zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová 

overovateľov zápisnice:  Mgr. Silvia Václavíková 

Ján Rabatin 

 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 36/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

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

25.07.2016. 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: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 37/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4 

 

A.) Starosta obce oboznámil poslancov, že na  základe  uznesenia OZ v Kaľave  č. 32/2016  

zo dňa 25.07.2016  je potrebné zrušiť  uznesenie č.25/2016 zo dňa 30.6.2016 .  

B.) Z dôvodu účelnejšieho využívania majetku obce a účelnejšieho usporiadania majetkových 

pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce Kaľava  a tretích osôb je 

vhodné pozemok parcela C KN č. 46/7 o výmere 667 m2    katastrálne územie Kaľava,  zapísaná 

na LV č. 1, vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi ako 

zastavané plochy a nádvoria odpredať podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Stanislavovi Bandžuchovi, bytom Kaľava 68, 053 42 Krompachy na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

Podľa vyššie citovaného zákona je obec povinná  zverejniť zámer previesť vlastníctvo majetku 

obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  Stanislavovi Bandžuchovi, bytom Kaľava 

68, 053 42 Krompachy – parcelu reg. C-KN č. 46/7 nachádzajúcu sa v obci Kaľava, katastrálne 

územie Kaľava, okres Spišská Nová Ves, zapísaná na LV č. 1 ako zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 667 m2  .  

 

Predseda NK predniesol  návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  

A./ zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva v Kaľave  č. 25/2016 zo dňa 30.06.2016 

B./ schvaľuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Kaľava – parcela C-KN č.46/7     

zastavané plocha a nádvoria o výmere 667 m2 v katastrálnom území Kaľava, obec Kaľava 

/ďalej len Nehnuteľnosť/  pre pána Stanislava Bandžucha,  rod. Bandžuch,  trvalé bytom Kaľava 

č.68, 053 42  spôsobom podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov t.j. z dôvodu osobitného zreteľa. Vo vzťahu k Nehnuteľnosti sa prípadom 

hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov rozumie skutočnosť, že prevodom Nehnuteľnosti ako majetku obce 
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Kaľava sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu 

majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce Kaľava 

a tretích osôb 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 38/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5 

Starosta obce informoval zasadnutie OZ: 

-  o parciálnej porade firmy EUROBUS v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa bude konať dňa 

12.9.2016 ohľadne prehodnotenia autobusových spojov, 

- o odpovedi Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad na „Žiadosť obce 

Kaľava o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe vodovodu a vodojemu 

v investorstve obce. PVS Poprad vyjadruje k predmetnej žiadosti súhlasné stanovisko.    

 

K bodu 6 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.    

 

K bodu 7 

 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

  

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

 

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

 

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