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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 XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave 

konaného dňa 06.2.2017 

 
 

K bodu 1 

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

Privítal zúčastnených poslancov OZ /ďalej len poslancov/  a ostatných prítomných na 

zasadnutí , konštatoval , že zasadnutie je uznášania schopné. Prítomní traja poslanci OZ. 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 

 

Starosta obce:   Stanislav Čurilla 

Poslanci OZ:   Emília Butvinová, Bc. Ľubica Jurčišinová, Mgr. Silvia Václavíková,  

Neprítomní :               Ján Rabatin, Jozef Rabatin  

Ostatní prítomní:  Vladimír Kontroš 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu XVI. zasadnutia OZ 

v Kaľave, konaného dňa 06.2.2017 o 18.00 hod.  

 

Program       .                        

                     

1./   Schválenie programu zasadnutia                                                                    

2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                          

3./   Kontrola plnenia prijatých uznesení            

4./   Žiadosť Ladislava Tuleja o mimoriadnu dávku pomoci po požiari 

5./   Informácia o rozpracovaných projektoch 

6./   Rôzne 

7./   Podnety občanov 

8./   Záver 

    

 

člen NK  predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje program XVI. zasadnutia OZ. /viď program/ 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.   76/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová,  za overovateľov 

zápisnice navrhol:  Emília Butvinová  

Silvia Václavíková, Mgr. 

 

člen NK  predniesol návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave určuje: 
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zapisovateľa zápisnice:  Bc. Ľubica Jurčišinová 

overovateľov zápisnice:  Emília Butvinová 

Silvia Václavíková, Mgr. 

     

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 77/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

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

21.12.2016. Konštatuje, že uznesenia č. 63 -75 sa plnia priebežne prípadne podľa určenia 

termínu v texte. 

 

člen NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 78/2017. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 4 

Starosta obce predniesol poslancom OZ „Žiadosť Ladislava Tuleja o poskytnutie mimoriadnej 

dávky pomoci“ . Ako dôvod v žiadosti  uvádza, že mu  vyhorela maringotka v ktorej býval. 

V zmysle VZN č.4/2014 - čl. 5 odst.1) obec môže poskytnúť mimoriadnu dávka pomoci,  

jedenkrát v roku maximálne do výšky trojnásobku životného minima. Podmienkou na 

poskytnutie je, aby  žiadateľ mal splnené všetky záväzky voči obci. Menovaný Ladislav Tulej 

má nedoplatky na miestnych poplatkoch a dani z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2009 - 2016 

v celkovej výške 69,79 EUR.  Výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je  

198,09 EUR. 

Poslanci OZ v rozprave prehodnotili žiadosť menovaného a odporúčajú žiadosti vyhovieť po 

uhradení nedoplatkov voči obci Kaľava.  
 

Člen NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave  

A)  berie na vedomie Žiadosť o mimoriadnu dávku pomoci žiadateľa Ladislava Tuleja,  

bytom Kaľava č.119. 

B)  schvaľuje  Ladislavovi Tulejovi trvalé bytom Kaľava č.119 po uhradení  

 nedoplatkov voči obci Kaľava ,  podľa VZN č.4/2014 čl.5 ods. 4 písm.b) a ods.6   

mimoriadnu dávku pomoci vo vecnej forme , najviac do výšky preukázaných 

skutočných nákladov maximálne však v sume trojnásobku životného minima 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 79/2017. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

  

 

K bodu 5 

Starosta obce informoval zasadnutiu OZ o rozpracovaných projektoch v obci: 

1. Obecný vodovod Kaľava: 

Územné konanie /ďalej len UK/ na uvedenú stavbu bolo prerušené z dôvodu nízkej 

výdatnosti existujúceho záchytu prameňa . Obec v období prerušenia UK  
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 podala „Žiadosť  o súhlas vlastníkov pozemkov s využitím územia pre stavbu 

„Gravitačný vodovod Kaľava,  Urbárskym lesom- lesná spoločnosť Vojkovce. 

Urbárske lesy- lesná spoločnosť Vojkovce  súhlasí s využitím územia na 

parcelách 1272 a 1390 k.ú. Vojkovce na stavbu „Gravitačný vodovod Kaľava“. 

Tento súhlas slúži k vydaniu územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu. 

 vykonala  hydrogeologické posúdenie prameňov (Prameň P1 Jaseňovec Diel, 

Prameň 2 Pod cestou a Prameň 3 Košare) z ktorého vyplýva, že z chemického 

hľadiska je podzemná voda v uvedených prameňoch  vhodná pre vodárenské 

účely.  

Po vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby obec pristúpi k majetkovému 

vysporiadaniu vlastníkov pozemkov a k podaniu  žiadosti o vydanie  stavebného povolenia . 

 

2. Projekt Studňa v rómskej osade: 
Na základe výzvy MVSR zo dňa 7. decembra 2016 o nenávratný finančný príspevok 

zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v  prostredí separovaných a segregovaných 

marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní 

povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3, obec začala s prípravou dokumentácie. 

Prebehli konzultácie o hydrogeologickom posúdení stavby, o príprave projektovej 

dokumentácie a k zhromažďovaniu podkladov pre vypracovanie Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok. Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 10. marca 2017.  

 

3. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budov Obecný úrad a Materská škola 

Kaľava:  
Výzva na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov bola vyhlásená v decembri 

2015. Do tejto výzvy sa obec zapojila a v r.2016 bolo verejné obstarávanie na 

projektovú dokumentáciu k stavbe, následne bola vypracovaná projektová 

dokumentácia, potom sa uskutočnilo verejné obstarávanie na energetický audit budov 

s následným vypracovaním auditu. Na stavbu je vydané stavebné povolenie, pracuje sa 

na spracovaní  žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  Po schválení nenávratného 

finančného príspevku je  predpokladaný  termín  začatia prác  rok 2017. 

 

4. Projekt  parkovisko: 

Na Rímsko katolícky farský úrad Slatvina bola zaslaná žiadosť na dlhodobý prenájom 

pozemku vedľa kostola v obci Kaľava. Žiadosť bola zaslaná  za účelom realizácie 

výstavby parkoviska. V blízkosti pozemku sa nachádza trafostanica, je potrebné 

súhlasné stanovisko VSD a.s. Košice. Na základe vyjadrenia dotknutých inštitúcií sa 

pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie  parkoviska.  
 

5. Projekt Chodník popri ceste III. triedy  /od začiatku obce po kostol/ : 

Zámerom obce je vybudovanie  chodníka popri ceste III.triedy. Pred realizáciou daného 

zámeru je nutné posúdiť možnosť osadenia kanalizačného potrubia pod uvedenú 

stavbu.. V súvislosti s tým bola zaslaná  žiadosť na VSD a.s. Košice o vydanie 

súhlasného stanoviska k existujúcim elektrickým sieťam a vyjadrenie VUC Košice.ako 

vlastníka cesty.  

        .  

  
 

člen NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave berie na vedomie  informácie k rozpracovaným projektom obce Kaľava 
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Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 80/2017. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 6 

 Rozpočtové opatrenie starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov OZ v zmysle zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie 

december/2016, ku ktorým došlo na jednotlivých položkách rozpočtu k navýšeniu, resp. 

k zníženiu. 

 Poslankyňa Mgr. Silvia Václaviková navrhuje zapojiť sa do výzvy na úsporu verejného 

osvetlenia. 

 Starosta obce navrhuje zrušenie odberného miesta elektrickej energie na cintoríne. 

Poukázal na vysoké poplatky za odberné miesto,  navrhuje zakúpenie elektrocentrály.   

 

 

člen NK    predniesol návrh uznesenia: 

OZ v Kaľave  

A) berie na vedomie:  1. Rozpočtové opatrenia starostu obce 

     2. Návrh poslankyne Mgr. Václavíkovej 

B) súhlasí 

so zrušením odberného miesta elektrickej energie na cintoríne a so zakúpením elektrocentrály. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č. 81/2017. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7  

Poslankyňa Váslavíková , Mgr.: 

Na základe dotazov od občanov, žiadala starostu o informáciu prečo v r.2016 boli doručené 

do domácnosti 3ks žetónov na osobu a v r.2017 len 2ks/osoba. 

Starosta obce :  

V  k.ú. obce Kaľava boli zistené nelegálne skládky komunálneho odpadu. Našim cieľom je 

ochrana životného prostredia, zamedzenie a prevencia pred vznikom malých nelegálnych 

skládok a preto bol v r.2016 do každej domácnosti  doručený 1ks žetónu na osobu naviac. 

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia sú v miestnom poplatku za odvoz komunálneho 

odpadu  zahrnuté 2ks žetónov. 

 

K bodu 8 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

  

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

 

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

                           Mgr. Silvia Václavíková    .................................  
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