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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 14.12.2017 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

                                                                                                         

K bodu 1                                          
Zástupca starostu obce privítal  prítomných poslancov . Konštatoval, že zasadnutie s počtom 

prítomných poslancov päť je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh   

programu XX. zasadnutia OZ v Kaľave a to : 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave schvaľuje   program   XX. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Kaľave, 

konaného dňa 14.12.2017  v znení : 

Program:     

1.  Schválenie programu zasadnutia  

2 . Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia prijatých uznesení  

4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kaľava na r.2018 

5.  Návrh rozpočtu na r.2018-2020  

6.  Správa o výsledku následnej kontroly, vykonaná hlavným kontrolórom obce.  

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava na 

      I. polrok 2018 

8.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.4 /2017 o podmienkach chovu a držania psov na  

     území obce  Kaľava. 

9.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.5 /2017 „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

    POHREBISKA“. 

10. Návrh Dodatok č.1 k Všeobecne závažnému nariadeniu Obce Kaľava č.1/2017 

      o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

11. Informácia o zámere spoločnosti Brantner Nova s.r.o. ohľadom rozšírenia Regionálnej  

     skládky odpadov Kúzelník II. v Spišskej Novej Vsi. 

12. Voľba prísediacich podľa  § 140 zákona č. 385/2000Z.z. o sudcoch. 

13. Prejedanie odmeny poslancom a kontrolórovi obce 

14. Rôzne 

      - vrt pre rómsku osadu. 

      - projekty pre MAS. 

      - vodovod obce Kaľava. 

     -  úprava rozpočtu na r. 2017.  

     - žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Slovensky zväz telesne postihnutých. 

     - žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Matica slovenská Kaľava –súbor           

     - voľby starostu obce 

     - Silvester 

15. Podnety občanov 

16. Záver 

 



 

              

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 14.12.2017   

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 115/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola zástupcom starostu obce navrhnutá : Jitka Puhallová 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :      

                             

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: 14.12.2017 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  116/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3  

Zástupca starostu obce  oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na  XIX. 

zasadnutí OZ v Kaľave  dňa 30.08.2017. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne, 

prípadne podľa určenia termínu v texte. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.117/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce Kaľava na rok 2018-2020, ktorý bol  na pripomienkovanie zverejnený na 

úradnej tabuli obce.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia:  

OZ v Kaľave  

berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kaľava na 

rok 2018-2020 

 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.118/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



K bodu 5  

Zástupca starostu obce predložil poslancom návrh rozpočtu na r.2018-2020, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené na obec 

pripomienky k návrhu rozpočtu. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: OZ v Kaľave  

A) schvaľuje 
rozpočet obce Kaľava  na r.2018 

B) berie na vedomie 

rozpočet obce Kaľava na r.2019-2020 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.119/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 6  

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák predložil poslancom výsledky kontrol . 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

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

obce Kaľava 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.120/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

Hlavný kontrolór obce Ing.Vaščák predložil poslancom Návrh Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Kaľava na I.polrok 2018, ktorý bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

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

I.polrok 2018 

 

   

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

OZ prijalo uznesenie č.121/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 



 

K bodu 8:  

 

Zástupca starostu obce predniesol poslancom Návrh VZN č.4/2017 o podmienkách chovu 

a držania psov na území obce Kaľava. V rozprave sa k predloženému návrhu vyjadrili všetci 

poslanci 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave sa uznáša na  Všeobecne záväznom nariadení č.4/2017 o podmienkach chovu 

a držania psov na území obce Kaľava 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.122/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

Zástupca starostu obce  predložil poslancom Návrh VZN č.5/2017 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Kaľava.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave sa uznáša na  Všeobecne záväznom nariadení č.5/2017 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Kaľava 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.123/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 10:  

Zástupca starostu obce predložil poslancom návrh Dodatku č.1 k VZN Obce Kaľava č.1/2017 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len Dodatok 

č.1/. Informoval poslancov o ročnej výške nákladov obce  za vývoz a uskladnenie 

komunálneho odpadu – kuka nádoby a výške nákladov za vývoz a uskladnenie  

veľkoobjemových kontajnerov. Miestny poplatok v sume 4, -EUR/osoba nepokrýva celkové 

náklady obce , preto je nutné pristúpiť k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad.  V rozprave sa poslanci jednotlivo vyjadrovali k navrhovanému 

ročnému poplatku a k počtu vydaných žetónov. Súhlasia s predloženým návrhom Dodatku 

č.1.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave sa uznáša na Dodatku č.1 k VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: od 01.01.2018 

OZ prijalo uznesenie č.124/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 



K bodu 11:  

Zástupca starostu obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva navrhovaný zámer 

spoločnosti Brantner Nova s.r.o. ohľadom rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelnim 

II. v Spišskej Novej vsi o 4. a 5. etapu s predpokladanou celkovou životnosťou skládky. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave  

a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova s.r.o. ohľadom 

rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. 

a 5.etapu s predpokladanou celkovou životnosťou skládky do r.2042 

b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská 

Nová Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre 

zachovanie trvale udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest 

regiónu Spiš. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.125/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 12:  

Zástupca starostu obce  oboznámil poslancov so žiadosťou Okresného súdu v Spišskej Novej 

Vsi o zvolenie prísediacich na okresnom súde. Predseda okresného súdu navhol kandidátov, 

ktorí sa vo funkcií osvedčili a preto odporúča ich opätovnú voľbu.- - Mgr. Juraj Čurilla, 

Kaľava 47 a Jitka Puhallová Kolinovce č.184. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave volí podľa §140 zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediacich na Okresnom súde 

v Spišskej Novej Vsi 

- Mgr. Juraja Čurillu bytom Kaľava č. 

- Jitku Puhallovú bytom Kolinovce č.184  

 

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

OZ prijalo uznesenie č.126/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 13 

Zástupca starostu obce  predložil návrh na mimoriadne odmeny v zmysle č.2 ods.3 Zásad 

odmeňovania poslancov OZ v Kaľave  poslancom obecného zastupiteľstva v Kaľave v sume 

329,00 EUR / poslanec . Navrhovaná odmena je pre 4 poslancov mimo zástupcu starostu 

obce.  

Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasia. 

V súlade  s §18c ods.5.)zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zástupca starostu navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kaľava vo výške 20 % z 

príjmu za rok 2017;  

Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasia. 



Bc.Ľubica Jurčišinová navrhla navýšenie platu zástupcovi starostu obce za mesiac december 

2017 v súlade s §4 ods.2) zákona č.253/1994 o platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest vo výške 35%. 

Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasia 

Predseda NK predniesol návrh uznesení :  

 

OZ v Kaľave schvaľuje v zmysle čl.2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov OZ v Kaľave 

mimoriadnu odmenu poslancom  Emílii Butvinovej, Bc. Ľubici Jurčišinovej a Mgr. Silvii 

Václavíkovej a Jánovi Rabatinovi  vo výške 329,00 eur/poslanec . 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.127/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §18c ods.5.)zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kaľava v výške 20 % z 

príjmu za rok 2017;  
 

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

OZ prijalo uznesenie č.128/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

OZ v Kaľave schvaľuje navýšenie platu zástupcovi starostovi obce za mesiac december 2017 

v súlade s §4 ods.2.) zákona č.   253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v z.n.p. o 35  %. 

 

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

OZ prijalo uznesenie č.129/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

. 

K bodu 14 

Zástupca starostu informoval poslancov  

1.) o výsledku  hydrogeologického posúdenia možnosti získania podzemnej vody pre 

zásobovanie obyvateľov obce v rómskej osade. 

2.) o zasadnutiach miestnej akčnej skupiny Sľubica o.z. konaných dňa 23.11.2017 

a 04.12.2017, kde boli prijaté uznesenia o mimoriadnom členskom príspevku na 

spolufinancovanie výdavkov projektu vo výške 737,00 eur, mimoriadnom členskom 

príspevku na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu vo výške 260,00 eur a mimoriadneho príspevku členov 

záujmovej skupiny verejného sektora MAS vo výške 2 000,00 eur, ktorý bude po 

ukončení implementácie stratégie CLLD členom vrátený. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje úpravu rozpočtu na r.2017 . 

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

OZ prijalo uznesenie č.130/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 



3.) o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok  a to pre ZO ZŤP vo výške 

200,- eur a Matice Slovenskej  FS Kaľavčan vo výške 400,00 eur. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok preSZTP, ZO č.700, Kaľava vo výške 

200,00 EUR na r.2018. 

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

OZ prijalo uznesenie č.131/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia:  

OZ v Kaľave schvaľuje nenávratný finančný príspevok pre Miestny odbor Matice 

Slovenskej, folklórny súbor KAĽAVČAN   vo výške 400,00 EUR na r.2018. 

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

OZ prijalo uznesenie č.132/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

4.) že, nové voľby na starostu obce Kaľava , vyhlásené na deň 27.01.2018 sa nekonajú ,  

nakoľko nie je žiaden kandidát. 

5.) o pripravovanej Silvestrovskej akcií. 

 

 

Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r. 

 

Overovatelia:  Emília Butvinová 

                        Ľubica Jurčišinová, Bc. 

 

V Kaľave dňa: 14.12.2017 

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 15,00 hod. 

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave -    20,00 hod.  

          Jozef Rabatin 

          zástupca starostu obce 

 

 

 

                        

 

 


