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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 14.03.2018 

 

Prítomní:  

Podľa priloženej prezenčnej listiny. 

                                                                                                         

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

prítomných poslancov štyri je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh   

programu XXI. zasadnutia OZ v Kaľave . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

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

konaného dňa 14.03.2018  v znení : 

1.   Schválenie programu zasadnutia                                             

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4.   Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na  

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

      území obce   Kaľava na rok 2018. 

5.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava za rok 2017. 

6.   Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii pre „Modernizáciu a rekonštrukciu   

      Domu smútku vrátanie  okolia“, následne zabezpečenie realizácie projektu po  

       poskytnutí  dotácii. 

7.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii na realizáciu projektu  

      „ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“,  následne zabezpečenie realizácie  

      projektu  po poskytnutí  dotácii, spolufinancovanie projektu . 

8.   Zmena rozsahu výkonu funkcie starostu obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

         §11  čl.4. písmeno i). 

9.  Žiadosť o sociálnu pomoc pre Ruženu Tulejovú nar,  6.9.1966, bytom Kaľava  

      č.110, poskytnutím 3m prm. drevo.  

10.   Rôzne 

       - projekty pre MAS. 

      - vodovod obce Kaľava. 

     -  úprava rozpočtu na r. 2018 

11. Prehlásenie obce o užívaní prístupovej cesty na cintorín pred r. 1991 

12. Podnety občanov - odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.  

13. Záver 

              

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0               Termín: 14.03.2018   

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 133/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

 



 

K bodu 2    

Za zapisovateľa zápisnice bola zástupcom starostu obce navrhnutá : Jitka Puhallová 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Butvinová Emília, Mgr.Václavíková Silvia, PhD. 

OZ v Kaľave  s predloženým návrhom súhlasí.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave určuje   zapisovateľa zápisnice:   Puhallová Jitka  

                               overovateľov zápisnice: Butvinová Emília , Mgr.Václavíková Silvia, PhD 

                                                                             

Za:4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín: 14.03.2018 

OZ v Kaľave prijalo uznesenie č.  134/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 3  

Zástupca starostu obce  oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na  XX. zasadnutí 

OZ v Kaľave  dňa 14.12.2017. 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: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.135/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 4 

 

Zástupca starostu obce predniesol poslancom Návrh VZN č.1/2018  o určení výšky dotácie na  

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce   

Kaľava na rok 2018. 
Poslanci OZ – bez pripomienok.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia :  

OZ v Kaľave sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č.1/2018 o určení výšky dotácie 

na  prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na  území 

obce  Kaľava na rok 2018. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.136/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5  

Hlavný kontrolór obce Ing. Vaščák predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obce Kaľava za rok 2017. 

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh  uznesenia:  

OZ v Kaľave  

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kaľava za rok 2017. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.137/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 



K bodu 6  

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s projektovou dokumentáciou na úpravu okolia 

domu smútku, s rozpracovanou žiadosťou a so stanoviskom p. farára. Prítomný sa postupne 

vyjadrovali k predloženému návrhu. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 

schvaľuje  

A) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPRV SR na realizáciu projektu „ Modernizácia 

a rekonštrukcia - Dom smútku vrátane okolia“ 
B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.138/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 7  

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s projektovou dokumentáciou „ Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice“ a informoval prítomných o žiadosti podanej v r.2017,ktorá bola 

zamietnutá . V tomto období bola  vypracovaná nová žiadosť na r.2018  , ktorú obec Kaľava 

plánuje podať v období 03/2018.  
Predseda NK predniesol návrh uznesení : 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave ruší   uznesenie č. 112/2017 zo dňa 30.8.2017 v znení  

„Obecné zastupiteľstvo v Kaľave schvaľuje  

A) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 Z.z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice „  

B)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie 

C)  spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu 

 t.j. 1 416,57 EUR z vlastných prostriedkov.“ 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.139/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 

schvaľuje 

A) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 Z.z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice „  

    B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie 

    C) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu 

 t.j. 1 416,57 EUR z vlastných prostriedkov. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.140/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

 

K bodu 8  

 

Zástupca starostu obce predniesol poslancom návrh na zmenu  rozsahu výkonu funkcie starostu 

obce podľa §11 ods.4. písmeno i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení    

na plný 100% úväzok. Ako dôvod uviedol uvoľnenie zo zamestnania na výkon funkcie starostu 

a vykonávanie tejto funkcie na plný úväzok.    

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  schvaľuje   zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu obce podľa 

§11  ods.4. písmeno i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení    na plný 

100% úväzok. 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.141/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

Zástupca starostu oboznámil poslancov so žiadosťou na 5 prm palivového dreva, ktorú dňa 

9.1.2018 doručila Ružena Tulejova, Kaľava č. 119.  

Poslanci OZ – bez pripomienok. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ schvaľuje  v zmysle čl.5 ods.2) písm. d) a ods.4) písm. b) VZN č.4/2014 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci obcou Kaľava mimoriadnu 

dávku pomoci  Ružene Tulejovej, trvalé bytom Kaľava č.119 vecnou formou a to 5 prm  

palivového dreva, ktoré je na dvore obecného úradu  po prečistení pozemku a okolia . 

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.142/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 10 

  1).  Zástupca starostu informoval  prítomných o činnosti Miestnej akčnej skupiny /MAS/  

Sľubica  o zapojení sa obce do čerpania finančných prostriedkov z MAS. 

  2). Zástupca starostu informoval  prítomných o pokračujúcich prácach pri vybavovaní 

stavebného povolenia pre vodovod obce Kaľava I. etapa – Gravitačný vodovod a čerpacia 

stanica  K žiadosti je potrebne doložil vyjadrenie  SPF – Bratislava, na ktoré obec  čaká. 

   3). Zástupca starostu oboznámil prítomných o rozpočtovom opatrení č. 1/2018 kde  sa 

finančné prostriedky vo výške 1 000,- EUR  presunuli z kapitoly 0820 630 – kultúrny dom na 

kapitolu 0820 710 - dom smútku a cintorín na zabezpečenie úhrady nákladov spojených 

s vypracovaním projektovej dokumentácie na  úpravu domu smútku a okolia a presunom 

finančných prostriedkov na jednotlivých položkách v rámci schváleného rozpočtu. 

4). poslankyňa Václaviková informovala prítomných o ponuke úradu prace pod názvom „Šesť 

nových národných projektov na podporu zamestnanosti“, kde je možnosť zamestnať našich 

občanov.  

K jednotlivým častiam bodu 11 prebehla bohatá diskusia, po ktorej predseda NK predniesol 

návrh uznesenia       

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie zástupcu starostu obce č.1/2018 

  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.143/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

K bodu 11  

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s podmienkou získania parcely EKN 659/2 

o výmere  469m2 do vlastníctva obce , kde terajším vlastníkom je Slovenská republika. Parcelu 

užíva dlhodobo obec Kaľava ako prístupovú cestu na cintorín.  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľave  

prehlasuje, že na parcele E-695/2 v katastrálnom území obce Kaľava  je prístupová cesta na cintorín,   

                    ktorá bola zriadená pred r. 1991.                              

 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Termín:  

OZ prijalo uznesenie č.144/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 12  

1. Zástupca starostu informoval  prítomných o nevysporiadaných  vlastníckych vzťahoch 

občanov obce k obecným pozemkom, ktoré užívajú  a záujme jednotlivcom o riešenie  tohto 

problému.  

2. poslankyňa Václavíková Silvia  predniesla požiadavky občanov a to cit. 

           - zriadenie spomaľovacích retarderov na ceste do obce a to pred dom č. 58 a pred škôlku, 

           - vybaviť kuchyňu v KD o  panvicu na knedle, kanvicu na  čaj a kávu, mikrovlnku,    

              odsávanie a vidličky,  

3.  Šefčíková Jana  predložila žiadosť o odkúpenie pozemku priľahlého  k  parcele v jej 

vlastníctve 
 

K bodu 13 

Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

  

                        

Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.  

Overovatelia:    Butvinová Emília                                           .......................................                         

                          Mgr.Václavíková Silvia, PhD.                      ........................................ 

 

V Kaľave dňa: 14.03.2018  

Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 16,00 hod.  

Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 18,30 hod.  

 

                                                                                                Jozef Rabatin v.r. 

                                                                                                zástupca starostu obce 

 


