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

 

 

Z Á P I S N I C A 

Zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľava 

konaného dňa 14.08.2015 

 
 

 

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 III.zasadnutia OZ v Kaľave 

/viď pozvánka/. 

Hlavný kontrolór obce navrhol doplnenie programu -  Správa o kontrolnej činnosti HK za 

r.2014  a Správa z vykonaných kontrol za I.polrok 2015. 

Poslanec Jozef Rabatin požiadal o doplnenie programu – Zásobovanie občanov pitnou vodou. 

OZ súhlasi s navrhovaným doplnením programu. Starosta obce predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje  program IV.zasadnutia  . 

 

Program: 

1./   Otvorenie zasadnutia                        

2./   Schválenie programu zasadnutia                                             

3./   Určenie zapisovateľa , overovateľov  zápisnice        

4./   Kontrola plnenia prijatých uznesení  

5./   Prerušenie prevádzky Základnej školy 1-3.ročník v Kaľave  v šk.r.2015/2016                                                           

6./   Rôzne 

7./   Záver 

  

 Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.26/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 3 

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

overovateľov zápisnice Ján Rabatin a Silvia Václavíková Mgr..    

Poslanci     s návrhom starostu obce súhlasia . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

 OZ v Kaľave určuje 

            za overovateľov zápisnice     Ján Rabatin  

Mgr.Silvia Václavíková 

       

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 OZ prijalo uznesenie č.27/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

K bodu 4 

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

25.06.2015. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne príp. podľa určenia termínu v texte. 

Uznesenie č.24/ 2015, kde OZ odsúhlasilo prevádzku v Základnej škole 1-3.ročník v Kaľave 

v šk.r.2015/2016 a jej dofinancovanie z rozpočtu obce ,je opätovne  bodom programu 

dnešného zasadnutia, pretože k dnešnému dňu došlo k zmenám , o ktorých  bližšie informácie 

sú  bodom programu č. 5 .  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OZ prijalo uznesenie č.28/2015. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5 

Starosta obce informoval poslancov o znížení počtu žiakov, ktorí nastúpia v šk.r.2015/2016 

do výchovno-vzdelávacieho procesu v tunajšej ZŠ.. 

 

Počet zapísaných detí  -        9 

 

 Rodina František a Daniela Girgoví, ktorých deti František a Patrik Girgoví sú žiakmi 

tunajšej ZŠ odcestovali za prácou do Anglicka v mesiaci 05/2015, o čom informovali 

riaditeľku ZŠ a obec. Podľa vyjadrenia starých rodičov, František a Patrik Girgoví 

v šk.r.2015/2016 nastúpia do školy v Anglicku. Potvrdenia o návšteve školy, na 

základe ich vyjadrenia, bude obci doručené  v mesiaci 09/2015. 

 Rodina Juliany a Mareka Tuleja, ktorých deti Helena a Vanesa Tulejové sú žiačky 

tunajšej ZŠ ,odcestovali za prácou do Anglicka. Podľa vyjadrenia starých rodičov,   

Helena a Vanesa Tulejové nastúpia do školy v šk.r.2015/2016 v Anglicku   

Potvrdenia o návšteve školy, na základe ich vyjadrenia, bude obci doručené v mesiaci 

09/2015. 

 Marcela Tulejová, kterej deti Janka a Alexander Tulejoví sú toho času žiakmi tunajšej 

ZŠ, dňa 10.08.2015 zriaďovateľovi ZŠ prostredníctvom starostu obce oznámila, že 

v najbližších dňoch  odchádza s deťmi do Anglicka za manželom Alexandrom 

Tulejom, ktorý tam odišiel za prácou . 

Dňa 12.08.2015 opätovne prišla na obecný úrad s informáciou, že momentálne 

z finančných dôvodov necestuje s deťmi do Anglicka. 

 

Fyzický stav  k 01.09.2015  - 5 žiakov - za predpokladu, že Janka a Alexander Tulejoví  

            nastúpia do školy    

       3 žiaci  - v prípade odchodu Janky a Alexandra Tulejových 

 

Základná škola je financovaná z Ministerstva školstva SR od evidenčného počtu žiakov t.j. 

zapísaných. V prípade, že žiak nastúpi na inú školu a doručí  ZŠ v Kaľave   potvrdenie 

o návšteve, z evidenčného počtu je vyradený. V tom prípade dôjde k úprave t.j. k zníženiu 

finančných prostriedkov Základnej škole v Kaľave .   

Pri počte zapísaných 12 detí  dotácia z MŠ SR  na mzdové a prevádzkové náklady činí cca 

22 000,-eur, čo postačuje na vykrytie celkových ročných nákladov v ZŠ Kaľava. 



Pri počte 5 detí – dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva činí 

cca 9 500,- €. Vzniknutý rozdiel t.j. 12 500,- € by musela dofinancovať obec z vlastných 

zdrojov. 

Vzhľadom na finančné možnosti a rozpočet obce toto nie je možné považovať za hospodárne, 

efektívne a účelne využitie finančných prostriedkov. 

 

 Poslanci po oboznámení sa so vzniknutou situáciou konštatovali: 

- Financovanie ZŠ v predpokladanom objeme by spôsobilo stagnovanie rozvoja obce 

v iných oblastiach 

- Prioritou pre rozvoj obce do budúcnosti je zabezpečiť  

1.) zásobovanie občanov pitnou vodou výstavbou vodovodu 

2.) ochranu podzemných vôd vybudovaním kanalizácie  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  

A) Ruší 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kaľave  č.24/2015 zo dňa 25.06.2015 

B) súhlasí 

s neotvorením prevádzky v Základnej škole 1-3.ročník v Kaľave v šk.r.2015/2016 

 

 

Termín: v texte 

Za: 4   Proti:  Mgr.Václavíková Silvia   Zdržal sa: 0 

  

OZ prijalo uznesenie č.29/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6 

Predsedajúci informoval poslancov o Výzve : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov, vrátane zatepľovania. 

Zhodnotil, že verejná budova sup.č.63 je komplex pozostávajúci z kultúrneho domu, 

základnej školy, materskej školy a obecného úradu. Ide o stavbu, ktorá nie je zateplená, má 

v prevažnej miere nevyhovujúce okná, čím dochádza k vysokým tepelným stratám. 

Vykurovanie v kultúrnom dome a na obecnom úrade formou akumulačných pecí je 

neekonomické.  Z dôvodu zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy sup.č.63 

uvažuje o výmene okien, systéme vykurovania využitím fotovoltických panelov príp. 

zateplenie vnútorných alebo vonkajších obvodových múrov.   

Poslanci OZ sa stotožnili s potrebou zvýšenia energetickej účinnosti na budove sup.č.63. 

  

 

  

 V Kaľave  26.06.2015 

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

        Stanislav Čurilla  

        starosta obce 

 



Overovatelia zápisnice: Emília BUTVINOVÁ                      ................................. 

      Silvia VÁCLAVÍKOVÁ,Mgr.         .................................  
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