
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  IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave 

 konaného dňa 30.06.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1  

 Starosta obce Stanislav Čurilla otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len 

OZ), privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu. Zároveň tlmočil 

ospravedlnenie poslankyne Bc. Ľubice Jurčišinovej a konštatoval, že zastupiteľstvo s počtom 

poslancov- 4 je uznášania schopné.   

 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje program IX.zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 30.06.2016 

Program:                      
1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

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

4.   Správa o výsledku  kontroly hlavného kontrolóra 

5.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

6.   Úprava rozpočtu obce na r.2016 

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r.2015 

8.   Záverečný účet obce za r.2015 

9.   VZN č.2/2016 o miestnom referende 

10. VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

             odpadmi 

11. Členský príspevok obce do MAS  

12. Odpredaj obecného pozemku 

13. Rôzne 

14. Podnety občanov 

15. Záver 

 

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

OZ prijalo uznesenie č. 14/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 2    

Za overovateľov zápisnice boli  starostom obce navrhnutí : Emília Butvinová 

                              Jozef Rabatin 

Za zapisovateľa :                                                                   Mgr. Silvia Václavíková    

OZ s predloženým návrhom súhlasí.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave určuje:  

Za overovateľov zápisnice : Emília Butvinová 

                                               Jozef Rabatin 



Za zapisovateľa:                  Mgr. Silvia Václavíková    

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0       T: 30.06.2016 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 15/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3    

 Kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 31.03.2016  

vykonal starosta obce a konštatoval, že uznesenia sa plnia podľa stanoveného termínu, 

prípadne priebežne.  

Poslankyňa Butvinová sa informovala o  návrhu zo dňa 29.12.2015 týkajúceho sa osadenia 

žľabov na záchyt  dažďovej vody cez miestnu komunikáciu pred súpisnými domami č. 78-79.  

Stanovisko starostu obce - v tejto lokalite sa plánuje  realizácia prác v mesiaci júl 2016 . V 

ostatných častiach obce v mesiaci august 2016.  

 

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. 16/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

                Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Vaščák predniesol správu o výsledku kontroly 

plnenia rozpočtu za rok 2015, kde konštatoval, že ročný rozpočet výdavkov nebol prekročený 

a správu o kontrole prijatých uznesení za rok 2015, kde konštatuje, že bolo prijatých 61 

uznesení. Z toho bolo splnených 59, jedno uznesenie sa plní priebežne a jedno uznesenie 

týkajúce sa  prevádzky ZŠ bolo zrušené. 

 

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

 OZ v Kaľave  berie na vedomie „Správu o výsledku  kontroly hlavného kontrolóra“ 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0         T: stály 

OZ prijalo uznesenie č. 17/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5 

 V súlade s ustanovením §18ods.1 písm. b) zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení 

hlavný kontrolór obce  predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

2.polrok 2016 , ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce -  

1. Kontrola účtovných dokladov 1-9.2016 

2. Kontrola dotácií za rok 2015 

3. Stanovisku k návrhu rozpočtu na r.2017 

4. Vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce uzneseniami obecného 

zastupiteľstva (v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov). 

K predloženému návrhu neboli predložené doplňujúce príp. pozmeňujúce návrhy zo starny 

poslancov OZ. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Kaľava na II. 

polrok 2016 . 

 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0      T: stály 



OZ prijalo uznesenie č. 18/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6 

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prijatých rozpočtových opatreniach 

starostu obce č. 1 - 6/2016.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ  v Kaľave berie  na vedomie prijaté rozpočtové opatrenia starostu obce 1-6/2016. 

 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0          T: stály 

OZ prijalo uznesenie č. 19/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 7 

 Hlavný kontrolór obce Kaľava Ing. Vladimír Vaščák, predložil OZ stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kaľava za rok 2015.  

 Návrh záverečného účtu obce Kaľava za r.2015 bol zverejnený  na úradnej tabuli obce 

na verejnú diskusiu dňa 13.06.2016 /§16 ods.9 zákona č.583/2004 Z.z.).  

Prebytok rozpočtu v sume 18 912,17 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený v zmysle § 16 odsek 6 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom pre tvorbu rezervného fondu,  

prípadne iných peňažných fondov. 

Na základe vyššie uvedeného  hlavný kontrolór obce  odporúča OZ záverečný účet 

obce Kaľava za r.2015 schváliť bez výhrad.  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kaľava za rok 

2015 tvorí prílohu zápisnice.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

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

účtu obce za r.2015  

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

OZ  prijalo uznesenie č. 20/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8  
Starosta obce predložil poslancom Návrh záverečného účtu obce Kaľava za r.2015, ktorý bol 

v zákonom stanovenej lehote t.j. 15 –dňovej zverejnený na úradnej tabuli obce na diskusiu.  

Taktiež  predniesol návrh  o neuplatňovaní programu obce v súlade s §4 ods.5 zák.č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov . Poslanci 

OZ nemajú k návrhu záverečného účtu obce výhrady a súhlasia s predloženým návrhom 

o neuplatňovaní programu obce. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

OZ v Kaľave schvaľuje  

A.) Záverečný účet obce Kaľava za r.2015 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0               T: stály 

B.) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo              

      výške  18 912,17 EUR 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0               T: do 31.12.2016 

C.) neuplatňovanie programu obce   

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0               T: r.2016 



 

OZ prijalo uznesenie č. 21/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

 Starosta obce Stanislav Čurilla oboznámil prítomných, že po upozornení prokurátora  

je potrebné, aby obec  podľa § 11a ods. 9) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ustanovila nariadením podrobnosti o organizácii miestneho 

referenda. Zároveň podotkol, že  návrh VZN č. 2/2016 o organizácii miestneho referenda bol  

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 27.05.2016 V zákonom stanovenej 

10 dňovej lehote k tomuto návrhu  neboli podané žiadne pripomienky. Predkladateľom 

doplnené pripomienky sú súčasťou návrhu VZN č.2/2016 predloženého na rokovanie 

obecného zastupiteľstva.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave sa uznáša na  VZN č. 2/2016 o organizácii miestneho referenda   

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0                   

OZ prijalo uznesenie č. 22/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 

  Starosta obce  informoval poslancoch o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Kaľava, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce  dňa 31.05.2016. K tomuto návrhu  

neboli podané žiadne pripomienky.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave sa uznáša na VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kaľava.   

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 23/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 11 

Starosta obce informoval poslancov o činnosti Miestnej akčnej skupiny Sľubica  

(skratka MAS), ktorej členom je aj obec Kaľava. Ide o partnerstvo zástupcov verejného 

a súkromného sektoru, zameranej na  podporu aktivít na zachovanie prírodných a kultúrnych 

hodnôt, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj vidieka,  rozvoj a budovanie športovísk, podporu 

investičnej výstavby, spoluprácu miestnych samospráv a iné.  Na predfinancovanie nákladov  

za spracovanie  Stratégie  miestneho rozvoja MAS Sľubica je potrebné, aby členské obce 

združili finančné prostriedky -  0,69 €/obyvateľ. Zo strany obce pôjde o pôžičku pre MAS 

Sľubica vo výške 282,21 € ktorá bude po poukázaní schválenej dotácie z PPA vrátená obci .  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ schvaľuje pôžičku pre MAS SĽUBICA IČO 42324009 vo výške  282,21 €.  

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 24/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 12 

 Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle  uznesenia č.11/2016 zo dňa 

31.3.2016 Obec Kaľava  odkúpila   pozemok parcela C-KN č. 46/7 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 667 m2 v katastrálnom území Kaľava  od vlastníkov Ing. Juraja Kohana 

a manželky Lucie Kohanovej, bytom Mlynská 6, 053 42 Krompachy.  Pozemok sa nachádza 

v zastavanej časti obce , je vhodný na bytovú výstavbu, z toho dôvodu  starosta navrhol  

uvedenú parcelu  odpredať. Obec má vypracovaný  znalecký posudok Ing. Stanislavom 



Čurillom, Spišská Nová Ves ,  v ktorom bola stanovená cena  4,76 € /m2  t.j 3 174,92 EUR 

(slovom: Tritisícstosedemdesiatštyri eur 92/100 centov).  Poslanci OZ s poukazom na 

podporu bytovej výstavby s predloženým návrhom súhlasia. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

OZ v Kaľave schvaľuje   

A) zámer predať pozemok 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  

B) spôsob 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 

C) špecifické požiadavky: 

1. kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 80,- EUR 

2. kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastnického práva 

v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti 

D) zverejnenie zámeru predať majetok a jeho spôsob v zmysle §9a ods.2) a 5) zákona 

č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení s výzvou na podávanie cenových 

ponúk  

 

Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0     T: do 31.7.2016 

OZ prijalo uznesenie č. 25/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 13 

 

Starosta obce informoval prítomných:  

A.) o úprave cestovného poriadku Eurobusu, ktorý je v platnosti od 12. 06. 2016, a to na 

pôvodný odchod autobusového spojenia o 14.30 hod. z Krompách  

B.) o uzavretí zmluvy medzi obcou Kaľava a firmou ENVI-PAK – zmluva o triedení 

a likvidácii separovaného odpadu 

C.) o tom, že Ministerstvo hospodárstva SR dňa 10.06.2016 zrušila výzvu IROP, ktorá 

bola zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd 

a kanalizácie z dôvodu porušenia zákona. Zámerom obce bolo zapojenie sa do výzvy 

s projektom výstavba obecného vodovodu. Zároveň upozornil na vyhlásenú výzvu 

z environmentálneho fondu SR.  

D.) o projekte, do ktorého bola obec zapojená  v spolupráci s Miestnym odborom Matice 

slovenskej, Kaľava 131 a Slovenským zväzom telesne postihnutých, Zo č. 700, 

Kaľava. Projekt sa bude realizovať 07.08.2016. 

E.) Poslankyňa Mgr. Václavíková podala poslancom  bližšie informácie o projekte.  

F.) o potrebe jednotného postupu pri správe registratúry. Oboznámil poslancov s návrhom  

interného  predpisu  obce Kaľava o registratúrnom poriadku.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje  interný predpis č.1/2016 obce Kaľava o registratúrnom poriadku.  

 Za. 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0           T: od 01.07.2016 

OZ prijalo uznesenie č. 26/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 



Poslankyňa Emília Butvinová 

predniesla návrh na zakúpenie materiálu na vymaľovanie domu smútku z dezinfekčných 

a hygienických dôvodov.  

Predseda NK predniesol návrh na uznesenie:  

OZ v Kaľave  súhlasí  so zakúpením materiálu na údržbu  interiéru domu smútku  

Za: 3    Proti: 0  Zdržal: 1 

OZ prijalo uznesenie č. 27/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Poslankyňa Mgr. Silvia Václavíková 

A.) Navrhla nájazdovú plošinu pre imobilných občanov a zakúpenie svietnikov do 

kultúrneho domu v Kaľave, 

B.) Vymaľovanie okien (rámov) na kultúrnom dome v Kaľave.  

 

Poslanec Ján Rabatin 

ústne požiadal OcÚ o poskytnutie dotácie na činnosť Urbariátu vo výške 300 €.  Poslanci OZ 

odporúčajú postupovať v zmysle VZN o poskytovaní dotácií t.j.  písomne požiadať o dotáciu 

na činnosť Urbariátu  a to aj s predložením rozpočtu .  

   

K bodu 14 

 

Emil Šefčík, Kaľava 70 

A.) Upozornil OZ na neporiadok a zarastený pozemok parcela CKN č. 46/6 vlastníka 

MgA. Alexandra Pallesitza, bytom 9. Mája 29, 053 61 Spišské Vlachy. 

Stanovisko starostu obce -  vlastník pozemku parcela CKN 46/6 k.ú. Kaľava bude vyzvaný   

k odstráneniu neporiadku a invazívnych rastlín  

B.) Poukázal na nedodržiavanie prijatého uznesenia č. 10/2016. Pri odbere nachystaného 

dreva v obecných lesoch nie sú prítomní  traja členovia komisie. 

 

Darina Čurillová, Kaľava 136 

Upozornila OZ na  správanie niektorých obyvateľov našej obce, ktorí chodia na 

multifunkčné a detské ihrisko bez sprievodu dospelej osoby a svojim správaním ničia majetok 

obce.  

Návrh zástupcu starostu obce Jozefa Rabatina -   nastavenie kamier na multifunkčné ihrisko. 

Stanovisko starostu obce -  návštevník príp. zákonný zástupca  bude upozornený na 

dodržiavanie podmienok užívania multifunkčného a detského  ihriska.  

 

 K bodu 15 

 Starosta obce Stanislav Čurilla poďakoval  za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

*začiatok zasadnutia OZ – 17,00 hod. 

*ukončené zasadnutie OZ – 19,50 hod. 

 

Zapisovateľ zápisnice :    Mgr. Silvia Václavíková 

 

Overovatelia:   ____________________________ 

   ____________________________ 

 

                                                          

 

 



 


