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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 XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 29.11.2016 

 
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,  

poslankyňa Emília Butvínová vopred ospravedlnená. 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu XIV. zasadnutia OZ 

v Kaľave, konaného dňa 29.11.2016. Zároveň predložil návrh na doplnenie programu: 

a). bod 5.): text Návrh VZN č. 2/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ sa 

mení na Dodatok  č.1 k VZN č. 1/2016 

b). bod 6.): text Návrh rozpočtu sa mení na Návrh VZN č.2/2017 o výške dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa v MŠ 

c.) bod 7.): text „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava sa mení na Návrh 

rozpočtu obce Kaľava na rok 2017 

d). bod 8.) text Rôzne sa mení na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava 

e). bod 9.) text Podnety občanov sa mení na Prejednanie kanalizačného potrubia v obci, popri 

ceste III. triedy“ 

f). bod 10.) text Podnety občanov sa mení na Rôzne 

g).doplnený bod 11.)  Podnety občanov 

h).doplnený bod 12.) Záver 

Program       .                        

                     

1.     Schválenie programu zasadnutia                                             

2.     Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

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

4.     VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

        odpady 

5.     Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016 

6.     Návrh VZN č.2/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ  

7.     Návrh rozpočtu na r.2017 

8.     Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

9.     Prejednanie kanalizačného potrubia v obci, popri štátnej ceste III. triedy 

10.   Rôzne 

11.   Podnety občanov 

12 .  Záver 

    

 

Predseda NK  predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje program XIV. zasadnutia OZ. 
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Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   53 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

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

zápisnice navrhol:  Mgr. Silvia Václavíková  

Jozef Rabatin 

 

Predseda NK  predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje: 

 zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová 

overovateľov zápisnice:  Mgr. Silvia Václavíková 

Jozef Rabatin 

     

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 54/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

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

28.10.2016. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne prípadne podľa určenia termínu 

v texte. Poslankyňa Václavíková konfrontovala starostu obce ohľadom jej návrhu zo dňa 

28.10.2016 týkajúceho sa  uzavretých kanálov pred domami súp.č. 29,30,31,32. 

Stanovisko starostu obce-v tejto lokalite sa plánuje realizácia prác v mesiaci apríl 2017.  

 

 

Predseda NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 55/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4 

Starosta obce informoval zasadnutie OZ o zverejnenom Návrhu VZN 1/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Predseda NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ sa uznáša na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 56/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
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K bodu 5 

Starosta obce informoval poslancov o   Návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému 

nariadeniu č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2016. 

 

Predseda NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ sa uznáša na   Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2016 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Kaľava na rok 2016.  

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 57/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6  
Starosta obce predložil poslancom Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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.  

 

Predseda NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 58/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na r.2017-2019 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave: 

berie na vedomie Návrh rozpočtu na r.2017-2019 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 59/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 8 

Starosta obce informoval  zasadnutiu OZ o vypracovanej konečnej verzii Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Poslankyňa Bc. Ľubica Jurčišinová navrhuje pevnú 

väzbu na vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava na 

roky 2016 -2026 
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Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 60/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 9 

Poslankyňa Václavíková predložila návrh kanalizačného potrubia vedľa cesty III. triedy 

v obci Kaľava od domu súp.č. 33 po oboch stranách cesty smerom na Kolinovce k domu 

súp.č. 142. Pre tento účel odporúča vypracovať štúdiu. Následne navrhuje starostovi obce 

inicializovať stretnutie na VUC a prerokovať tento návrh.  

 Poslanec Jozef Rabatin navrhol, aby  spoločne s riešením  kanalizácie sa realizovala popri 

ceste aj výstavba chodníka od začiatku obce až po kostol. 

 

2. výstavba uzavretého kanálu na odtok vody zo zvodových žľabov, na ulici „od kostola 

    smerom k cintorínu“. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie  

 

Požiadavku na výstavbu a realizáciu kanalizačného potrubia a chodníka, v zmysle bodov 1, 2. 

 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 61/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 

 Starosta obce informoval poslancov o  hydrogeologickom prieskume, ktorý je 

potrebný k realizácii výstavby vodovodu v obci. Vyjadrenie bude vypracované do 

15.12.2016. 

 Poslankyňa Mgr. Silvia Václavíková vzhľadom na to, že v poslednom čase dochádza 

v obci k dopravným nehodám, navrhuje zvážiť vypracovanie  projektu na dopravné 

značenie v obci. 

 

K bodu 11 

 

 Poslanec Jozef Rabatin informoval, že je: 

- v kultúrnom dome je potrebné priebežne doplňovať inventár kuchyne 

- doplniť osvetlenie pri bráne kultúrneho domu  

 

  

 

 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

  

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

 

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

 

    Jozef Rabatin      .................................  
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