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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 28.10.2016 

 

 

                                                                                                                 

K bodu 1                                          
Starosta obce Kaľava Stanislav Čurilla otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva 

(ďalej len OZ). Privítal všetkých prítomných a tlmočil ospravedlnenie poslankyne Bc. Ľubice 

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

schopné. Zároveň predložil poslancom návrh programu XIII. zasadnutia OZ v Kaľave, 

konaného dňa 28.10.2016 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje program  XIII. zasadnutia  OZ v Kaľave  

 

Program:                     

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

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

4.   Žiadosť o sociálnu výpomoc 

5.   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kaľava 

6.   Návrh VZN obce Kaľava č.1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

      stavebné odpady  

7.   Smernica č.1/2017 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za  prenájom  

      majetku obce  Kaľava  

8.   Rôzne 

9.   Podnety občanov 

10. Záver  

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 46/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola starostom obce navrhnutá : Mgr. Silvia Václavíková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :    Jozef Rabatin  

                            Ján Rabatin  

OZ s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje 

za zapisovateľa: Mgr. Silvia Václavíková 



za overovateľov zápisnice:  Jozef Rabatin 

             Ján Rabatin 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 28.10.2016 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  47/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3  

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

v Kaľave  dňa 14.09.2016. 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.48/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Starosta obce predniesol poslancom  žiadosť Vladimíra Mačáka Kaľava č.20 o sociálnu 

výpomoc formou palivového dreva vzhľadom na jeho nepriaznivú situáciu v ktorej sa 

nachádza. Obec voči pánovi Vladimírovi Mačákovi neeviduje pohľadávky po lehote 

splatnosti , čo je jednou z podmienok na poskytnutie  sociálnej výpomoci podľa všeobecne 

záväzného nariadenia obce. 

OZ po prerokovaní  súhlasí so sociálnou výpomocou vo forme 10 m3 palivového dreva.  

 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje  v zmysle  čl.5 ods.2) písm. d) a ods.4) písm. b)  VZN č.4/2014 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci obcou 

Kaľava mimoriadnu dávku  pomoci  Vladimírovi Mačákovi trvalé bytom Kaľava č.20 vecnou 

formou  a to 10 m3 palivového dreva z obecných lesov obce Kaľava. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: november 2016 

OZ prijalo uznesenie č.49/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5  

Starosta obce   na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predniesol návrh  

Zásad  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kaľava. OZ s predneseným návrhom 

súhlasí.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  schvaľuje   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kaľava 

 

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



OZ prijalo uznesenie č.50/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6  

Starosta obce predložil poslancom   návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017  o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kaľava.  

Informoval poslancov , že je potrebné v nariadení určiť výšku poplatku za kg  drobného 

stavebného odpadu v zmysle VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kaľava. 

 Poslanci  návrh VZN č.1/2017 prejednali a zobrali na vedomie. Návrh VZN č. 1/2017 bude 

po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie  Návrh  VZN č.  1/2017  o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kaľava. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.51/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 7  

Starosta obce informoval poslancov o potrebe vnútorného predpisu upravujúceho poplatky za 

prenájom majetku obce ,  za služby a úkony poskytované obcou. Poslanci po pripomienkovaní 

a doplnení predložili na schválenie  návrh Smernice č.1/2017 o poplatkoch za odplatné úkony 

a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  schvaľuje Smernicu  č.1/2017 o poplatkoch za odplatné úkony a služby 

a výške úhrad za prenájom majetku obce Kaľava 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.52/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8:  

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu miestneho poplatku za psa, 

schváleného VZN č.4/2012 o miestnej dani za psa. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, 

že  VZN č. 4 /2012 o miestnej dani za psa ostáva v platnosti bez zmien 

  
 Starosta obce  informoval poslancov , že Poľnohospodárska platobná agentúra  ako 

poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka SR na roky  2014 – 2020  zrušila dňa 

10.10.2016  výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, číslo výzvy 12/PRV/2015. Dôvodom 

zrušenia výzvy je podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku vo forme úpravy 

minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci 

jednotlivých aktivít a to z dôvodu nenapĺňania ukazovateľov výstupu Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Do tejto výzvy sa obec Kaľava zapojila s projektom 

kamerového systému v obci pod názvom „Systém zamedzujúci kriminalitu 

 



 

a vandalizmus“ s cieľom zvýšenia bezpečnosti v obci a prevencia voči kriminalite. 

 

 Poslankyňa Emília Butvinová opätovne apelovala na starostu obce s požiadavkou 

osadenie žľabov na záchyt dažďovej vody cez miestne komunikácie  pred rodinnými 

domami sup. čísla   78 , 79 a pri obecnom cintoríne.  

Termín : do 30.11.2016 

 

 Poslankyňa Mgr. Silvia Václavíková opätovne apelovala na starostu obce 

s požiadavkou  výstavby uzavretých kanálov v lokalite obce „od kostola smerom 

k cintorínu“ a pred sup. číslami od 124 po 55. 

 

 zástupca starostu Jozef Rabatin k požiadavke výstavby uzavretých kanálov dal na 

vedomie poslancom, že obec požadovanú stavbu od sup.č. 124 po 55 nemôže 

realizovať, nakoľko ide o cestu III. triedy, ktorá je majetkom VUC.  

 

 Zástupca starostu Jozef Rabatin odporúča   osloviť vlastníkov pozemkov v časti obce 

od sup.č.21 po sup.č.42 s návrhom na svojpomocnú výstavbu zvodov  dažďovej vody 

z dvorov do centrálneho potrubia naprieč záhradám. 

 

 Poslanec Ján Rabatin  žiadal starostu obce o poskytnutie informácie k obcou 

plánovanej výstavbe  studne v rómskej osade. Informoval  o tom, že maloletí rómovia 

bez sprievodu dospelej osoby chodia pre vodu do súkromných studní, nakláňajú sa,  

a tým ohrozujú sami seba.  

 

 Vyjadrenie starostu obce :  Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci  výzvy  číslo 

USVRK-OKA-2016/000803  v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a 

segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia nebola podaná, nakoľko 

súčasťou projektu mal byť aj  hydrogeologický prieskum, ktorým obec 

nedisponovala do termínu podania žiadosti. 

 

 

K bodu 9 

Podnety od občanov neboli podané. 

 

K bodu 10:  

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

Zapísala: Mgr. Silvia Václavíková_______________________ 

Overovatelia: Jozef Rabatin ____________________________ 

  Ján Rabatin _____________________________ 

 

 

Začiatok zasadnutia OZ- 17.00 hod.                     Koniec zasadnutia OZ - 20.30 hod.  



 

 

 

 

 

 

 

 


