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

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 03.12.2015 

 
 

K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce Stanislav Čurilla. 

Privítal poslancov OZ /ďalej len poslancov/  a konštatoval, že zasadnutie je uznášania 

schopné. 

Prítomní: 

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

K bodu 2 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu VI.zasadnutia OZ v Kaľave 

/viď pozvánka/ s doplnením bodov: 

 Žiadosť o sociálnu výpomoc 

 Súhlas s uzatvorením „Zmluvy o službách“ s firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 

 Správa o výsledkoch kontrol 

 Súhlas s uzatvorením  „Zmluvy o právnej pomoci“ 

Starosta obce predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje doplnený program VI.zasadnutia OZ  . 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia                        

2.   Schválenie programu zasadnutia                                             

3.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

4.   Kontrola plnenia prijatých uznesení z V. zasadnutia OZ v Kaľave  

5.   Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  

      školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava /ďalej VZN č.1/2016/ 

6.   Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2015 

7.   Inventarizácia majetku obce – komisie 

8.   Návrh rozpočtu na r. 2016-2018 

9.   Schválenie platu starostu obce, hlavného kontrolóra obce 

10. Odmeny OZ  

11. Žiadosť o sociálnu výpomoc 

12. Súhlas s uzatvorením „Zmluvy o službách „ s firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 

13. Správa o výsledkoch kontrol 

14. Súhlas s uzatvorením „Zmluvy o právnej pomoci“ 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

 Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.42/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



K bodu 3 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Stanislava Čurillu – starostu obce a za 

overovateľov zápisnice navrhol Jána Rabatina a Silviu Václavíkovú, Mgr..    

Poslanci  s predloženým návrhom súhlasia . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

 OZ v Kaľave určuje 

            za overovateľov zápisnice     Ján Rabatin 

     Silvia Václavíková, Mgr.. 

       

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 OZ prijalo uznesenie č.43/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 4 

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

09.10.2015. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne príp. podľa určenia termínu v texte. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  berie na vedomie  

správu o plnení uznesení 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:   stále                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

OZ prijalo uznesenie č.44/2015. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

Predkladateľ návrhu VZN č.1/2016 oboznámil poslancov s pripomienkami k návrhu 

nariadenia, ktoré boli zapracované do predloženého VZN č.1/2016. 

K zmene v návrhu VZN č.1/2016 došlo v §3 ods.1 a to dotácia na  dieťa 

Materská škola : 

Mzdy :  20 255,-€                  1 446,79 €/ dieťa 

Prevádzka :  3 760,-€                268,57 €/dieťa  

Spolu MŠ : 24 015,-€            1 715,35 €/dieťa 

 

Školská jedáleň : 

Mzdy: 10 945,-€                       781,76 €/dieťa 

Prevádzka : 3 105,-€                 221,79 €/dieťa 

Spolu ŠJ : 14 050,-€              1 003,57 €/dieťa 

 

Spolu MŠ a ŠJ: 

Mzdy: 31 200,-                      2 228,57 €/ dieťa 

Prevádzka: 6 865,-                   490,36 €/dieťa 

 

Spolu: 38 065,-€                     

Spolu dotácia na jedno dieťa na rok 2016 – 2 718,93 € 

  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  schvaľuje  

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

a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava 



 

 

Termín: 2016 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.45/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

K bodu 6 

 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 30.09.2015.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave berie na vedomie  

plnenie rozpočtu obce Kaľava k 30.09.2015  

 

Termín: stále 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.46/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 

 

Starosta obce navrhol členov inventarizačnej komisie : 

- Emília Butvinová   Kaľava č.135 

- Juraj Čurilla, Mgr.  Kaľava č. 47 

- Jozef Bandžuch      Kaľava č.81 

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje 

 inventarizačnú komisiu v zložení :   Emília Butvinová   Kaľava č.135 

Juraj Čurilla, Mgr.  Kaľava č. 47 

Jozef Bandžuch      Kaľava č.81 

 

Termín: stále 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.47/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

 

K bodu 8 

 

Starosta obce oboznámil poslancov  s návrhom viacročného rozpočtu na r.2016-2018, ktorý 

bude zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce k pripomienkovaniu po dobu 15-dní. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

 OZ v Kaľave  

A)  schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2016 

         B)  berie na vedomie Návrh rozpočtu na r.2017-2018 

 

Termín: v texte 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 48/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

 

K bodu 9 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa plat 

starostu opätovne raz ročne schvaľuje. Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a násobku  určenom 

v citovanom zákone podľa počtu obyvateľov obce. 

Plat hlavného kontrolóra obce   v zmysle §18c zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

 OZ v Kaľave  

A) schvaľuje plat starostu obce podľa § 3 ods.1) a §4 ods.6) zákona č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov vo výške 1 074,36 € s účinnosťou od 01.01.2015   

 B) berie na vedomie plat hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01.01.2015 

 

Termín: v texte 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.49/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 10 

 

Starosta obce vyzval poslancov na zhodnotenie svojej činnosti v r.2015 a s tým prislúchajúce 

finančné ohodnotenie v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave.  

Za aktívny prístup pri plnení úloh , organizovaní kultúrno-športovej akcie pri príležitosti  

medzinárodného dňa detí a kultúrnej akcie pri príležitosti mesiaca úcty k starším zástupca 

starostu obce navrhol mimoriadnu odmenu vo výške 72,-€/poslanec. 

Poslankyňa OZ Silvia Václavíková navrhla aby sa poslanci vzdali odmien v prospech obce. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

 OZ v Kaľave schvaľuje 

v zmysle čl.2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave mimoriadnu odmenu vo 

výške 72,-€/poslanec  

 

Termín: stály 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.50/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 11 

 

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o sociálnu výpomoc od  Petry Somentálovej 

bytom Kaľava č.106 , ktorá žiada obec o  8m3 palivového dreva v samovýrobe v Obecných 

lesoch  alebo 300,-€ v hotovosti na nákup palivového dreva  .  

Poslanci OZ súhlasia s jednorazovou pomocou vo forme poskytnutia 8m3 palivového dreva 

v samovýrobe v Obecných lesoch  za podmienky , že má vysporiadané daňové a  nedaňové 

záväzky voči obci. 



.Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje 

 jednorazovú pomoc vo forme povolenia na chystanie 8m3 palivového dreva 

v samovýrobe v Obecných lesoch Kaľava 

 

Termín: 31.12.2015 

Za: 5   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.51/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 12 

 

Na základe zverejnenej Výzvy č.13/PRV/2015 na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v PRV SR 2014-2020 starosta predložil poslancom Zmluvu o službách 

poskytovateľa OPEN DOOR s.r.o. Šaľava, predmetom ktorej je záväzok vypracovať žiadosť 

a v prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku poskytovať 

objednávateľovi súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave súhlasí 

s uzatvorením Zmluvy o službách s firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa , IČO 46466339 

 

Termín: do 31.12.2015 

Za:   5 Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.52/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 13 

 

Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledkoch kontrol.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 

 OZ v Kaľave  

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol. 

 

Termín: stály 

Za:   5  Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.53/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 14 

 

Nakoľko v priebehu roka bol na obec doručený zvýšený počet sťažnosti a podnetov, u ktorých 

v konaní je potrebné právne poradenstvo príp. právne zastupovanie , starosta obce oslovil 

JUDr.Františka Pitoňáka so žiadosťou o poskytovaní  právnych  služieb. 

Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o právnej pomoci medzi obcou Kaľava 

a JUDr.Františkom Pitoňákom. 

 Poslankyňa Emília Butvinová navrhuje  pri riešení susedských sporov , odporúčiť 

dotknuté strany na súd a tým predísť finančným nákladom zo strany obce na právne 

služby. 



 Poslankyňa Ľubica Jurčišinová,Bc. žiada aby poslanci boli priebežne informovaný 

o výške odplaty za právnu pomoc. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave súhlasí 

s uzatvorením Zmluvy o právnej pomoci medzi obcou Kaľava a JUDr. Františkom 

Pitoňákom IČO 45006962 

 

Termín: do  31.12.2015 

Za: 5  Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.54/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť 

 

 

K bodu 15 

 

 Starosta obce informoval poslancov o stanovisku Úradu košického samosprávneho 

kraja k Žiadosti o prehodnotenie obmedzenia premávky spoja číslo 810460/10. 

Nakoľko sa zdvojnásobil počet cestujúcich, uvedený spoj bude súčasťou cestovných 

poriadkov 2015/2016 s platnosťou od 13.12.2015. 

 Starosta navrhol poslancom aby zorganizovali Štefanskú veselicu dňa 26.12.2015 

v kultúrnom dome. Vyjadrenie k návrhu je potrebné doručiť ústne príp. písomne 

starostovi obce do 06.12.2015. 

 Starosta obce oboznámil poslancov s vyhlásenými výzvami v PRV SR 2014-2020 pre 

poskytnutie finančných prostriedkov na vodovod. Obec však  nespĺňa podmienky 

vyhlasovateľa / nie je možné stavbu deliť na etapy/ príp. výška oprávnených výdavkov 

na jeden projekt  je pre našu obec nepostačujúca.   

 

K bodu 16 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 V Kaľave  09.10.2015 

        ........................................ 

        Stanislav Čurilla  

        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  ................................. 

      .................................  
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