
 
O B E C   K A Ľ A V A , Obecný úrad č. 63 , 053 42  Kaľava   

 

 

Z Á P I S N I C A  
 

z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 21.12. 2016 

 
Prítomní : Starosta obce: Stanislav Čurilla 

      Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák  

      Poslanci:  Mgr. Silvia Václavíková, Bc. Ľubica Jurčišinová, Jozef  

                        Rabatin, Ján Rabatin,  

  Emília Butvinová  -   od 18,10 hod.  

Neprítomní: 0 

Ďalší prítomní: 0 

 

K bodu 1 

 

 Starosta obce Stanislav Čurilla privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na 

základe prezenčnej listiny je obecné zastupiteľstvo /ďalej len OZ/ uznášania schopné  

a otvoril XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2016. Tlmočil ospravedlnenie Emílie 

Butvinovej, ktorá sa na zasadnutie dostaví v priebehu rokovania.  Následne predložil návrh na 

zmenu programu XV. zasadnutia OZ a to: 

Bod 13./ : text „Rôzne“ sa mení na „ Schválenie žiadosti o nenávratné finančné príspevky“ na 

rok 2017 

Bod 14./ : text „ Podnety občanov“ sa mení na „Rôzne „ 

Bod 15./ : text „ Záver „ sa mení na „ Podnety občanov „  

Bod 16./  Záver 

PROGRAM:  

1./   Schválenie programu zasadnutia                                                                    

2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                          

3./   Kontrola plnenia prijatých uznesení            

4./   Správa z vykonanej kontroly HK za rok 2016    

5./   Výsledok auditu obce                                                         

6./   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017  

7./    VZN č.2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  

       školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava  

8./   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r.2017-2019 

9./   Schválenie rozpočtu obce na r.2017 - 2019  

10./  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

11./  Výzva na predloženie žiadosti o NFP 

12./  Vodovod obce Kaľava 

13./  Schválenie  žiadosti o nenávratne finančné príspevky 2017  

14./  Rôzne 

15./  Podnety občanov  

16./  Záver 



 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje program XV. zasadnutia OZ. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 62/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2 

Za zapisovateľa bola starostom obce navrhnutá: Mgr. Silvia Václavíková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Ľubica Jurčišinová 

              Ján Rabatin  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  určuje 

zapisovateľa: Mgr. Silviu Václavíkovú 

overovatelia: Bc. Ľubica Jurčišinová 

  Ján Rabatin 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 63/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 53-61 a konštatoval, že uznesenia sa plnia podľa 

termínu uvedeného v texte, prípadne v priebežnom plnení.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie správu o plnení uznesení.  

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 64/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

K bodu 4 

Kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák predniesol správu z vykonanej kontroly HK  pričom 

konštatuje, že  kontrolou neboli zistené nedostatky.  

  

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ v Kaľave  berie na vedomie  Správu z vykonanej kontroly HK  

 

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 65/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 5 

 

Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch auditu, ktorý je zo zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v platnom znení povinný. V obci Kaľava prebehol audit  individuálnej účtovnej 



závierky obce k 31.12.2015. Súčasťou previerky boli aj finančné výkazy a výročná správa, ku 

ktorej bol vydaný Dodatok o overení údajov v správe. Auditom sa preverilo aj rozpočtové 

hospodárenie a vývoj dlhu obce, kde sa konštatuje, že obec dodržiava všetky limity, ktoré sa 

vyhodnocujú podľa zákona o rozpočtovom hospodárení. Obec nie je úverovo zaťažená. Pri 

kontrole dokladov neboli zistené výdaje, ktoré by boli v rozpore so zákonom o rozpočtovom 

hospodárení.  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ v Kaľave berie na vedomie  Správu o výsledkoch auditu ročnej závierky v obci Kaľava 

k 31.12.2015  

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0   

OZ prijalo uznesenie č. 66/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 6 

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva hlavný 

kontrolór obce  Ing. Vladimír Vaščák, predložil poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017. Tento návrh bol zverejnený na úradnej 

tabuli a na www.obeckalava dňa 25.11.2016. OZ schválilo plán kontrolnej činnosti HK na 

1.polrok 2017 bez výhrad. 

 

 

Predseda NK Predniesol návrh na uznesenie:  

OZ  v Kaľave schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017  

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 67/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 7 

 

Návrh VZN č . 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava bol riadne v zákonom stanovenej 

lehote vyvesený na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce dňa: 30.11.2016. K tomuto 

návrhu neboli podané žiadne pripomienky.  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ  v Kaľave sa uznáša na vydaní  VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 

2017 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 68/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 

 

http://www.obeckalava/


K bodu 8 

 

Hlavný kontrolór obce Kaľava Ing. Vladimír Vaščák informoval poslancov, že Návrh 

rozpočtu obce Kaľava na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu obce je spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu 

zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný v 

súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol 

verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 

15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Konštatuje, že  je vypracovaný v súlade s opatrením  

ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, a preto ho odporúča poslancom na 

schválenie.  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ v Kaľave  berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  viacročného 

rozpočtu obce Kaľava 2018-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 69/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 9  

Starosta obce navrhuje zmenu rozpočtu pre rok 2017,  v príjmovej časti - výnos dane 

z príjmov poukázaných  územnej samospráve zo sumy  118 000 € na sumu 123 557 €, na 

základe zverejnených údajov Ministerstvom financií SR a vo výdavkovej časti - rekonštrukcia 

a modernizácia  majetku obce navrhuje  sumu 5557 €. 

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

 

A.) OZ  v Kaľave schvaľuje rozpočet obce Kaľava na rok 2017  s navrhovanou úpravou 

B.) OZ  v Kaľave berie na vedomie viacročný  rozpočet obce Kaľava na roky 2018-2019   

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 70/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 10 

 

     Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava (ďalej len PHSR obce) je 

strednodobým rozvojovým dokumentom vypracovaným v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v Národnej stratégií a PHSR VÚC - Košického kraja. Korešponduje so 



záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce Kaľava a schvaľuje ho obecné 

zastupiteľstvo obce Kaľava. PHSR sa skladá z 5 častí: 

 analytickej  

 strategickej   

 programovej 

 realizačnej  

 finančnej 

 Súhrnnom týchto piatich častí sa prelínajú globálne i špecifické ciele, ktoré sú rozpracované 

do konkrétnych opatrení. 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava po jeho prerokovaní poslanci schválili. 

 .  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava na roky 2016-

2026 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 71/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 11 

 

Starosta obce informoval OZ o vyhlásení výzvy  zameranej na podporu prístupu k pitnej vode 

- OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Jedná sa o výzvu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje.  MVSR vyhlásilo dňa 

7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných 

marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových 

vôd  v dvoch termínoch a to do 10.03.2017 a 14.09.2017. Obecné zastupiteľstvo po 

prerokovaní zaujalo súhlasné stanovisko k tomuto zámeru v prvom termíne.   

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

 

OZ  v Kaľave súhlasí so zapojením sa do výzvy MVSR zameranej na podporu prístupu 

k pitnej vode pre marginalizované rómske komunity.  

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 72/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Starosta obce privítal poslankyňu Butvinovú, ktorá sa dostavila na rokovanie pred 

prerokovaním bodu 12.  

 

K bodu 12 

 

Starosta obce informoval OZ o stave prípravných prác k plánovanej investičnej výstavbe 

obecného vodovodu v obci Kaľava. Dáva poslancom na vedomie, že jestvujúci záchytný 

prameň je potrebné posilniť z viacerých pomocných zdrojov. Ako prvý prichádza do úvahy 

zdroj pitnej vody vzdialený od jestvujúceho záchytu cca 100 m a ďalší pomocný zdroj 



z lokality Jaseňovec smerom na Košare. Má za to, že z týchto troch záchytov bude výdatnosť  

dostačujúca, aby sa pokračovalo vo výstavbe vodovodu.  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ v Kaľave berie na vedomie informáciu o stave prípravných prác výstavby vodovodu 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 73/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

K bodu 13 

 

Starosta obce predložil žiadostí o nenávratné finančné prostriedky pre organizácie v obci na 

rok 2017.  

 

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700,  Kaľava 30,  IČO 12664979019 vo výške 

200 € 

Miestny odbor Matice slovenskej, Kaľava 131,  IČO 00179027  vo výške 400,00 EUR  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave schvaľuje : 

 

Dotácie z rozpočtu obce na rok .2017  v súlade s VZN č.2/2006 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce pre : 

1. SZTP, ZO č.700, Kaľava 30, IČO 12664979019 - 200,00 EUR  

2. MOMS, Kaľava 131, IČO 00179027 - 400,00 EUR  

 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 

OZ prijalo uznesenie č. 74/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 14  

 

V  zmysle čl.2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave starosta obce navrhol 

poslancom  mimoriadnu odmenu vo výške 164,00 €. Poslanci OZ s návrhom starostu súhlasia.  

 

V súlade s §18c ods.5.)zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce navrhol hlavnému kontrolórovi obce odmenu vo výške 10% z príjmu za rok 

2016. Poslankyňa Bc. Ľubica Jurčišinová navrhla odmenu vo výške 15 % v súlade 

s citovaným zákonom. Po diskusii k predloženým návrhom, poslanci zaujali súhlasné 

stanovisko a schválili odmenu kontrolórovi vo výške 15 %.  

  

Zástupca starostu obce Jozef Rabatin  navrhol navýšenie platu  starostovi obce za mesiac 

december 2016 v súlade s §4 ods.2.) zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest o 65%. Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

 



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

Kaľave mimoriadnu odmenu vo výške 164, 00 €/poslanec. 

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

v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kaľava v výške 

15% z príjmu za rok 2016.  

C.) OZ v Kaľave schvaľuje navýšenie platu starostovi obce  za mesiac december 2016 

v súlade s §4 ods.2.) zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v z.n.p. o  65%.  

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

OZ prijalo uznesenie č. 75/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Starosta obce informoval poslancov o zámere uvítať Nový rok 2017 ohňostrojom a vyzval  

poslancov k aktívnej spolupráci.  

Poslankyňa Bc. Ľubica Jurčišinová upozornila na poškodenú značku označenia obce na 

začiatku dediny, ktorá je v správe ciest Košického samosprávneho kraja.  

Poslankyňa Mgr. Silvia Václavíková požiadala hlavného kontrolóra obce, aby do kontrolnej 

činnosti obce na druhý polrok 2017, bola zapracovaná kontrola Všeobecne záväzných 

nariadení prijatých za obdobie roka 2016 s dôrazom na VZN o poplatkoch.  

Poslankyňa Emília Butvinová:  

A.)  upozornila na potrebu osadenia značky „zákaz vjazdu“ pre nákladné vozidlá na 

miestnu komunikáciu pri KD  

B.) navrhuje zakúpenie Vianočnej výzdoby v obci  v nasledujúcom roku 

 

K bodu 15 

 

Podnety občanov neboli žiadne.  

 

K bodu 16 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na XV. zasadnutí  aj za doterajšiu 

spoluprácu v uplynulom období a ukončil zasadnutie OZ v Kaľave   

 

Zapísala:       Mgr. Silvia Václavíková_______________________  

 

Overovatelia: Bc. Ľubica Jurčišinová ____________________________    

                       

        Ján Rabatin _____________________________    

 

 

Začiatok zasadnutia OZ- 17.00 hod.                     Koniec zasadnutia OZ - 18.55 hod.    

 

 

V Kaľave dňa: 21.12.2016 


