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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 31.03.2016 

 
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 zmeny  programu VIII. zasadnutia OZ 

v Kaľave  

a). v bode 14.): text „Uznesenie“ sa mení na „ Odkúpenie pozemku“ 

b). v bode 15.): text „Záver“ sa mení na „Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky“ 

c). doplnený bod programu 16.) Úprava rozpočtu 

d). doplnený bod programu 17.) Záver 

 

Program       . 

 

1.   Otvorenie zasadnutia                        

2.   Schválenie programu zasadnutia                                             

3.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

4.   Kontrola plnenia prijatých uznesení zo VII. zasadnutia OZ v Kaľave          

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

6.   Schválenie otváracích hodín v hostinci  „Šafran „ – Vladimír Kontroš 

7.   Informácia o hospodárení obce za rok 2015 

8.   Informácia o stave investičných projektov v obci 

9.   Vodovod Kaľava – výzva 

10. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 – 2026 

11. Predaj dreva z obecných lesov 

12. Podnety od občanov 

13. Rôzne  

14. Odkúpenie pozemku 

15. Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky 

16. Úprava rozpočtu 

17. Záver 

                

Predseda NK predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave . 
A. zmenu návrhu programu: 

a). v bode 14.): text „Uznesenie“ sa mení na „ Odkúpenie pozemku“ 

b). v bode 15.): text „Záver“ sa mení na „Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky“ 
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c). doplnený bod programu 16.) Úprava rozpočtu 

d). doplnený bod programu 17.) Záver 
 

B. Program VIII. zasadnutia OZ v Kaľave konaného dňa 31.03.2016 /viď. program 
Za: 5   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   01 /2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice Bc. Ľubicu Jurčišinovú a za overovateľov 

zápisnice navrhol Jána Rabatina a Jozefa Rabatina 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje: 

za zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubicu Jurčišinovú 

za overovateľov zápisnice:  Ján Rabatin, Jozef Rabatin 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.02/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 4 

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

29.12.2015. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne príp. podľa určenia termínu v texte. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.03/2016. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

Hlavný kontrolór Ing. Vaščák predniesol správu o kontrolnej činnosti  za rok 2015.   

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce“. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.04/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 6 

Starosta obce predložil žiadosť Vladimíra Kontroša na schválenie otváracích hodín 

v novootvorenom hostinci Šafran v Kaľave.  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ schvaľuje Otváracie hodiny v hostinci Šafran , Kaľava č.41 , IČO 45275696  /viď príloha 1/ 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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OZ prijalo uznesenie č.05/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

K bodu 7 

Starosta obce predložil  správu o  hospodárení obce za rok 2015. /viď správa/ 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie Správu o hospodárení obce Kaľava za rok 2015. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.06/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 8 

Starosta obce informoval zasadnutie OZ o investičných projektoch v obci:  

 Na základe uznesenia č. 23/2015 - bola podaná žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka - Kamerový systém v obci. Táto žiadosť bola 

ministerstvom zamietnutá.  Dňa 23.3.2016 bola opätovne podaná žiadosť s upraveným 

projektom z roku 2015 pod názvom „Systém zamedzujúci kriminalitu a vandalizmus“.  
 Dňa 25.2.2016 sa  obec zapojila do Výzvy č.13/PRV/2015 „Kaľava - revitalizácia 

verejného priestranstva“ a to:  

-  oddychová zóna s parkoviskom pred kultúrnym domom v obci 

-  vytvorenie parku s informačnými tabuľami pri kostole - dažďová záhrada.  

   

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie informáciu o podaných investičných projektoch obce. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.07/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 9 

Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej Výzve  na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok  v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program), 

ktorá je zameraná  na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd 

a kanalizácie . Je to dvojkolová výzva, v prvom kole je termín podania  do 30.10.2016.   

V prípade, ak by obec na danú výzvu reagovala, je potrebná aktualizácia projektovej 

dokumentácie obecného vodovodu z vlastného zdroja , ktorá bola spracovaná  Ing. 

Gavalierovou cca v r.2003. 

Prv, než sa pristúpi k vypracovaniu uvedeného projektu, je potrebné súhlasné stanovisko 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v Poprade. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

1. OZ berie na vedomie informáciu o výzve v rámci IROP a súhlasí s vypracovaním 

projektovej dokumentácie obecného vodovodu z vlastného zdroja  po súhlasnom 

stanovisku PVPS a.s. Poprad  

1.1. so spracovaním a podaním  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP  

 

Termíne do 30.10.2016, Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.08/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
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K bodu 10 

Starosta informoval OZ o vypracovaní nového „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce“  na roky  2016 - 2026. Je to základný strategický dokument rozvojovej politiky 

o ďalšom smerovaní, napredovaní a rozvoja našej obce. Je potrebné určiť spracovateľov 

PHSR obce. Odporúčaní na spracovanie boli Ing. Silvia Čurillová bytom Kaľava č.92 

a Ing.Peter Malatinský ,Spišská Nová Ves. Podrobnejšie pokyny a úlohy k spracovaniu PHSR 

budú určené na ďalšom zasadnutí OZ.   

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie: 

A)  informáciu k  „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava “  na roky  2016 - 

2026. 

B)  odporúča starostovi obce osloviť na spoluprácu ako koordinátorov prípravy PHSR 

Ing.Silviu Čurillovú, Kaľava 92 a Ing.Petra Malatinského, Spišská Nová Ves 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Termín: do 30.4.2016 

OZ prijalo uznesenie č.09/2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 11 

Zástupca starostu oboznámil poslancov s podmienkami  predaja palivového dreva z obecných 

lesov. Predaj  na základe výdajného lístka, na ktorom je určená cena za m3, množstvo, 

kontrola nachystaného dreva dvomi poslancami OZ a jedným nezávislým občanom. Za 

nezávislého občana navrhuje p. Emila Šefčíka bytom Kaľava 70, ktorý je  prítomný na 

zasadnutí OZ. Vývozný lístok bude vydaný po zaplatení. Ceny za drevo sú platné z roku 

2015.   

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave schvaľuje  : 

A)  podmienky a cenník palivového dreva platný z roku 2015 /viď príloha2/ 

B)  Komisiu na kontrolu nachystaného dreva v obecných lesoch Kaľava 

C)  členov komisie  - dvaja poslanci Obecného zastupiteľstva v Kaľave 

                                  Emil Šefčík Kaľava č.70  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Termín: stály 

OZ prijalo uznesenie č.   10 /2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 12, 13 

Jozef  Rabatin, zástupca starostu: 

 upraviť odchod autobusu počas prázdnin na pôvodný odchod 14.35 z Krompách 

 upraviť zber komunálneho odpadu v letných mesiacoch jún, júl, august na 2x mesačne 

 vytváranie vrakoviska (nepojazdných áut) na začiatku obce 

Starosta obce: 

 v obci sú zistené čierne skládky , ide o stavebný odpad a odpadu zo záhrad . Je 

potrebné zistiť pôvodcov odpadu. 

Bc. Ľubica Jurčišinová: 

 je potrebné opraviť rigoly (kanály) a upchaté mostíky okolo obecnej komunikácie 

smerom od obecného úradu na začiatok obce 

Emília Butvínová: 
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 z hygienických a dezinfekčných dôvodov je potrebné maľovanie  domu smútku 

a údržba  

Mgr. Silvia Václavíková 

 žiada výstavbu uzavretých kanálov okolo súpisných čísiel domov 30, 31, 32, 52, 53, 

54 

 vytvoriť kolónku na web stránke obce - „Zaujímavé úspechy v obci“ 

 odstrániť násypy odpadu nad agitačným strediskom 

 žiada výstavbu parkovísk v obci 

 doplnenie textu v  zápisnici zo VI. zasadnutia OZ v Kaľave, dňa 03.12.2015 

 predkladá návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Kaľava o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty. 

 

 

 

 

K bodu 14 
Starosta obce predložil „Žiadosť Stanislava Bandžucha bytom Kaľava č.68“ na odkúpenie 

obecného pozemku parcelné číslo CKN 46/7, na stavebné účely. Podrobnejším šetrením bolo 

zistené, že žiadosti nie je možné vyhovieť z dôvodu, že uvedený pozemok nevlastní obec. 

Vlastníkom sú Ing.Juraj Kohan a manželka Lucia Kohanová obaja bytom Krompachy, ktorí 

majú záujem pozemok odpredať. 

Poslanci po pripomienkovaní navrhujú využiť predkupné právo obce a pozemok parcelné 

číslo CKN 46/7 odkúpiť späť do vlastníctva obce .  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

OZ schvaľuje 

odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 46/7 o výmere 667 m2 , druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria v k.ú. obce Kaľava, ktorého vlastníkmi sú Ing. Juraj Kohan a manželka 

Lucia  Kohanová rod.Petreková obaja bytom Krompachy, Mlynská č.6 za sumu vo výške 

1 328,42 EUR. /slovom Jedentisíctristodvadsaťosem eur 42/100 centov/ 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0                                     Termín : 30.04.2016 

OZ prijalo uznesenie č.  11 /2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 15 
Starosta obce predložil  žiadostí o nenávratné finančné prostriedky pre organizácie: 

-  Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Kaľava 

-  Miestny odbor Matice slovenskej, Kaľava 131 ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2016 

nasledovne: 

1. SZŤP, ZO č.700, Kaľava, IČO 12664979019   - 200,00 EUR 

2. MOMS, Kaľava 131, IČO 00179027                - 400,00 EUR 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

OZ schvaľuje 

Dotácie z rozpočtu obce na r.2016  pre : 

1. SZŤP, ZO č.700, Kaľava 30, IČO 12664979019   - 200,00 EUR 

2. MOMS, Kaľava 131, IČO 00179027                     - 400,00 EUR 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   12 /2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 



 

6 

 

K bodu 16 
Starosta obce navrhol úpravu rozpočtu  rozpočtovým opatrením- prevod z položky - 

rekonštrukcia, modernizácia na položku  - nákup pozemkov v sume 1329,00 EUR. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

OZ schvaľuje, 

Rozpočtové opatrenie č.5/2016 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.  13 /2016,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 17 
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

*Začiatok zasadnutia OZ – 16,05 hod. 

*Ukončené zasadnutie OZ – 18,50 hod. 

  

Zapisovateľ zápisnice: Bc. Ľubica Jurčišinová .............................. 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Rabatin   ................................. 

 

    Jozef  Rabatin    .................................  
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