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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 30.06.2017 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

                                                                                                         

K bodu 1                                          
Starosta obce privítal  prítomných poslancov a tlmočil ospravedlnenie hlavného kontrolóra 

obce Ing.Vaščáka z neúčasti na dnešnom zasadnutí z rodinných dôvodov. Konštatoval, že 

zasadnutie s počtom prítomných poslancov päť je uznášania schopné. Zároveň predložil 

poslancom návrh programu XVIII. zasadnutia OZ v Kaľave. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje program  XVIII. zasadnutia  OZ v Kaľave  

 

Program:                    

1./   Schválenie programu zasadnutia                                                                    

2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                          

3./   Kontrola plnenia prijatých uznesení            

4./   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly HK 

5./   Návrh pánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2017 

6./   VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kaľava 

7./   Úprava rozpočtu 

8./   Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Kaľava za rok 2016 

9./   Záverečný účet obce Kaľava za rok 2016 

10./ Žiadosť Lívie Krompašskej o predaj dreva 

11./ Rôzne  

12./ Podnety občanov 

13./ Záver 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 30.06.2017    

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 90/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola starostom obce navrhnutá : Jitka Puhallová 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :    Emília Butvinová  

                            Ľubica Jurčišinová, Bc.  

OZ v Kaľave  s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje   zapisovateľa zápisnice: Jitka Puhallová 

                                    overovateľov zápisnice:  Emília Butvinová 

                                 Ľubica Jurčišinová,Bc 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 30.06.2017 



OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  91/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3  

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

v Kaľave  dňa 17.03.2017. 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: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  T: stály 

OZ prijalo uznesenie č.92/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Starosta obce  predložil  poslancom   Správu o výsledku následných finančných kontrol 

hlavného kontrolóra, ktorú spracoval hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák.  

 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o výsledku následných finančných kontrol hlavného 

kontrolóra 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.93/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5  

Starosta obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 

2017, ktorý bol zverejnený  v zákonom stanovenej lehote t.j. 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

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

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: stály  

OZ prijalo uznesenie č.94/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6  

Starosta obce predložil  poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kaľava, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 

10.5.2017, informoval poslancov, že na obec neboli doručené žiadne pripomienky 

k zverejnenému návrhu. Poslanci OZ schválili VZN č.3/2017 bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Kaľava 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.95/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



K bodu 7  

Starosta obce informoval poslancov o prijatí rozpočtového opatrenia starostu obce č.5/2017. 

Predložil prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce , ktorého potreba vznikla 

hlavne  z dôvodu  investičnej výstavby a to plánovanou výstavbou odstavnej plochy pri 

kultúrnom dome, rigolu popri miestnej komunikácií od sup.č.32 smerom  k miestnemu 

cintorínu , oddychovej zóny pri rímsko-katolíckom kostole, prípravnej a projektovej 

dokumentácie k obecnému vodovodu a iné. Bežné a kapitálové príjmy r.2017 nepokryjú tieto  

kapitálové výdavky, preto je navrhnuté použitie rezervného fondu obce a zostatku finančných 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

 

OZ v Kaľave  schvaľuje podľa §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu obce Kaľava vo výške 20 000,- EUR na kapitálové výdavky 

.   

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: r.2017 

OZ prijalo uznesenie č.96/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

OZ v Kaľave  schvaľuje upravený rozpočet obce Kaľava na r.2017. 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.97/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8:  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kaľava k návrhu 

Záverečného účtu obce Kaľava za r.2016, ktoré vypracoval hlavný kontrolór Ing. Vaščák.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kaľava k návrhu záverečného núčtu 

obce Kaľava za r.2016 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: 2017 

OZ prijalo uznesenie č.98/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

Starosta obce predložil poslancom návrh Záverečného účtu obce Kaľava za r.2016, ktorý bol 

v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce .  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

Schvaľuje 

 



A) Záverečný účet obce Kaľava bez výhrad 

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

13 268,35 EUR 

C) Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 22,06 EUR 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.99/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 10:  

Starosta obce informoval poslancov, že do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť 

o odpredaj dreva z obecných lesov od Lívie Krompašskej a Mareka Krompašského, obaja  

bytom Kaľava č.88. Svoju žiadosť odôvodnili výmenou strechy na rodinnom dome. Odovzdal 

slovo zástupcovi starostu Jozefovi Rabatinovi, ktorý podal informácie z obhliadky v obecných 

lesoch , ktorej sa zúčastnil aj lesný hospodár Ing. Tkáč. Bolo konštatované, že je možný 

odpredaj guľatiny.   

Poslanci v rozprave odporúčali  , aby starosta obce a zástupca starostu Jozef Rabatin za účasti 

žiadateľov označili v obecných lesoch stromy, ktoré sú vhodné na výrub a stanovili cenu 

30,00 EUR/ a m3. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

súhlasí s odpredajom  dreva - guľatiny za cenu 30,00 EUR/m3 z obecných lesov žiadateľom 

Lívii Krompašskej a Marekovi Krompašskému, obaja bytom Kaľava č.88 za účelom výmeny 

strechy na rodinnom dome . 

  

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: 2017 

OZ prijalo uznesenie č.100/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 11:  

 Zástupca starostu Jozef Rabatin predniesol návrh na zmenu členov Komisie na 

kontrolu nachystaného dreva v obecných lesoch Kaľava. Navrhuje, aby členmi 

komisie boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva a za občanov obce Kaľava Emil 

Šefčík bytom Kaľava č.73.  Kontroly nachystaného dreva sa musia zúčastniť najmenej 

traja členovia komisie, ktorú môže zvolať len zástupca starostu Jozef Rabatin alebo 

starosta obce Stanislav Čurilla.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave  

A) ruší uznesenie č.10/2016 zo dňa 31.03.2016 

B) schvaľuje poslancov obecného zastupiteľstva v Kaľave a Emila Šefčíka bytom 

Kaľava č.73  za členov Komisie na kontrolu nachystaného dreva v obecných lesoch 

Kaľava  

C) schvaľuje účasť minimálne  3-členov komisie na kontrolu nachystaného dreva   

D) určuje zástupcu starostu Jozefa Rabatina alebo starostu obce Stanislava Čurillu za 

oprávnenú osobu na zvolávanie komisie na kontrolu nachystaného dreva 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: od 01.07.2017 

OZ prijalo uznesenie č.101/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

 zástupca starostu Jozef Rabatin odporúča poslancom upraviť otváracie hodiny 

v hostinci Šafrán Kaľava č.25 v dňoch piatok a sobota do 22,00 hod.  z dôvodu rušenia 

nočného kľudu . OZ v Kaľave uznesením č.5/2016 zo dňa 31.3.2016 schválilo 

otváracie hodiny v uvedených dňoch do 23,00 hod. Po rozprave poslanci súhlasia so 

zmenou otváracích hodín. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje pre Hostinec Šafrán, prevádzka  Kaľava č.25, IČO  45275696 zmenu 

otváracích hodín schválených uznesením č.5/2016, a to v dňoch : 

    piatok  : od 14,00 hod do 22,00 hod 

                       sobotu : od 13,00 hod. do 22,00 hod. 
 

Za: 5  Proti: 0  Zdral sa: 0  Termín: od 01.08.2017 

OZ prijalo uznesenie č.102/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 Poslankyňa Silvia Václavíková, Mgr., predsedníčka komisie pre školstvo a kultúru 

informovala poslancov o blížiacom sa termíne 1.ročníka Kaľavských folklórnych 

slávnosti  6.8.2017 a vyzvala poslancov k aktívnej spolupráci . 

 Poslankyňa Silvia Václavíková, Mgr. navrhuje zapísať obec do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom zabezpečiť opatrovateľskú službu v obci, 

vzhľadom na demografiu obce 

 Poslankyňa Ľubica Jurčišinová, Bc. žiadala starostu obce o poskytnutie informácie 

ohľadom školského autobusu , v rámci projektu MV SR a MŠVVaŠ SR , 

prezentovaného v mediach 

Starosta obce – Jedná sa o pilotný projekt, ktorý slúži na to, aby štát zistil, aký je oň záujem. 

Pilotný projekt školských autobusov sa najprv bude vyhodnocovať a až následne v prípade 

záujmu rozširovať . Ak bude zverejnená výzva na projekt školských autobusov, obec sa do 

nej zapojí. 

 

 Starosta obce informoval o prípravných prácach , potrebných k  výstavbe obecného 

vodovodu. Toho času je v spracovaní zmluva o prenájme pozemku od Urbárskej 

spoločnosti Vojkovce na výstavbu záchytu prameňa č.2 , taktiež  bolo uskutočnené 

zameranie pozemku s vytýčením ochranného pásma 1. a 2. stupňa. 

 Starosta obce oslovil poslancov s podnetom  či plánujú v letných mesiacoch iniciovať  

nejaké akcie ( turnaje, varenie guľášu ,športové hry  a iné ) vzhľadom na to,že 

podmienky na to máme. 

 

 

 

Overovatelia: Emilia Butvinová                     ____________________________ 

            Ľubica Jurčišinová, Bc.             _____________________________ 

 

V Kaľave dňa: 30.06.2017 

 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod. 

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave -    19,30 hod.  



 

 

 

 

 

 

 

 


