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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 X. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 25.07.2016 

 
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, 

ospravedlnení:  -    poslanec - Jozef Rabatin,  
- hlavný kontrolór - Ing. Vladimír Vaščák 

 

Prítomní:  
Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie „Program X. zasadnutia OZ v Kaľave, 
konaného dňa 25.7.2016  

 
Program       .                        

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   
3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení z IX. zasadnutia OZ v Kaľave          

4.   Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra za rok 2015 

5.   Odpredaj pozemku majetku obce 

6.   Rôzne 

a) Výzva číslo USVRK-OKA-2016/000803  
b) Návrh na zmenu rozpočtu -  rozpočtové opatrenie č.10 

 
7.   Podnety občanov 

8.   Záver 

                
Starosta predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje program X. zasadnutia OZ. 
 

Za: 4   Proti: 0 Zdržal sa: 0 
OZ prijalo uznesenie č.   28 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 

 

K bodu 2  

Starosta obce určil l za zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová,  za overovateľov 
zápisnice : Mgr. Silvia Václavíková  
                        Ján Rabatin 

 
Starosta predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje: 
 zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová 
overovateľov zápisnice:  Mgr. Silvia Václavíková, Ján Rabatin 
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Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.29/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 

 

K bodu 3 

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

30.06.2016. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne prípadne podľa určenia termínu 
v texte. 

 
 
Starosta  predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 
 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
OZ prijalo uznesenie č.30/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

 

K bodu 4 

Vzhľadom k neprítomnosti hlavného kontrolóra Ing. Vaščáka predniesol starosta obce 
Stanislav Čurilla správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra dodržiavania VZN obce. 
Kontrola bola zameraná na financovanie organizácií:  -  Slovenský zväz telesne 

postihnutých  a   Miestna organizácia Matice slovenskej. 
Na základe zmeny v zákone  o rozpočtových pravidlách : 

 doporučuje s organizáciami uzatvoriť zmluvu o financovaní, so zadaním 
účelu využitia finančných prostriedkov, 

 doporučuje vypracovať nové VZN na poskytovanie dotácii.    
 

Starosta  predniesol návrh uznesenia: 
OZ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce“. 
 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
OZ prijalo uznesenie č.31/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
K bodu 5 

Starosta obce informoval poslancov OZ v zmysle uznesenia č. 25/2016 o  spôsobe predaja 

pozemku, parcela CKN 47/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2 , ktorá je vo 
vlastníctve obce Kaľava zapísaná na LV č.1 k.ú Kaľava podľa §9a ods.1) písm.c) zákona 

č.138/1991 z.z. o majetku obcí v platnom znení priamym predajom za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom 4,76 €/m2 t.j.  

3 174,92 EUR.  

Cenová ponuka odpredaja pozemku bola 15 dní pred schvaľovaním  prevodu OZ  zverejnená 
na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce,  uverejnená inzercia v denníku Korzár.  
Na Obecný úrad Kaľava bola poštou doručená doporučená zásielka s textom „Neotvárať“. 

Poslanci OZ po otvorení zásielky skonštatovali, že obsah doporučenej zásielky tvorila 
„Cenová ponuka záujemcu Stanislava Bandžucha, trvale bytom Kaľava č. 68 o kúpu pozemku 

CKN 47/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2 na IBV, v sume  1500,- EUR. 
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Poslanci OZ po vyhodnotení ponuky skonštatovali, že nebola doručená ponuka spĺňajúca   

podmienky vo zverejnenom zámere  na odpredaj obecného pozemku. Z tohto dôvodu 

poslanci OZ predaj obecného majetku formou priameho predaja podľa § 9a odst. 1) 

písm.c zákona č. 138/1991 Z.z. zrušili. 

  

Starosta predniesol návrh uznesenia: 

OZ ruší  predaj pozemku v majetku obce Kaľava, parcela číslo CKN 47/6 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 667 m2 zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Kaľava  priamym 

predajom za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej znaleckým 
posudkom podľa § 9a, odst. 1) písm. c zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. 
 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
OZ prijalo uznesenie č.32/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 

 

K bodu 6 

Starosta obce informoval poslancov OZ: 

 
a)  o zverejnenej  Výzve číslo USVRK-OKA-2016/000803 na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie  dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

„Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných 
MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. 

T.j. výstavba studne v rómskej osade. Maximálna výška dotácie na jeden projekt 5.000 
EUR Požadovaná výška spolufinancovania minimálne vo výške 20 % z celkových 
predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov, t.j 1.000 €. 

 
b) Starosta obce predniesol návrh na úpravu  rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 10. 

 finančné prostriedky na studňu v RO - 1.000,- € 
 folklórne slávnosti v obci Kaľava  - 1.000,- € 
 špeciálne služby PHSR obce   -   300,- € 

 odmena za realizáciu WEB stránky  -   500,- € 
 

Starosta predniesol návrh uznesenia: 
OZ  schvaľuje: 
a) Zapojenie  sa do výzvy č. USVRK-OKA-2016/000803  „ Podpora prístupu k pitnej vode 

v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, § 
2a, písm. b) zákona č. 526/2010 Z.z. a výšku spolufinancovania dotácie projektu vo výške 

1.000,- € z rozpočtu obce 
b). úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 10. 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.33/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

K bodu 7 

Pani Jana Šefčíková opätovne apeluje na neporiadok na susednom pozemku pána Pallesitza.  
 

 
 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
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Zapisovateľ zápisnice: Bc. Ľubica Jurčišinová .............................. 
 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Silvia Václavíková  ................................. 
 
    Ján Rabatin      .................................  
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