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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľava 

konaného dňa 09.10.2015 

 
 

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 V.zasadnutia OZ v Kaľave 

/viď pozvánka/. 

 Starosta obce predniesol   návrh uznesenia :OZ v Kaľave schvaľuje  program V.zasadnutia 

OZ  . 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia                        

2.   Schválenie programu zasadnutia                                             

3.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice   

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

5.   Stanovisko OZ k vypracovaniu projektovej dokumentácie na zvyšovanie  

      energetickej účinnosti existujúcich verejných budov / KD-MŠ-OcÚ/           

6.   Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  

      školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava 

7.   Prevádzka v Materskej škole v Kaľave 

8.   Vybudovanie parkoviska pri obecnom úrade 

9.   Správa o výsledkoch kontroly 

10. Informácia k výstavbe vodovodu v obci  

11. Žiadosť o sociálnu výpomoc 

12. Informácia z parciálnej porady  

13. Rôzne 

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 Kultúrno-spoločenské posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k 

starším 

 Daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky – návrh zmien 

 Zdroj pitnej a úžitkovej vody v rómskej osade 

14. Rozpočtové opatrenia starostu obce 

15. Záver 

 

 

 

 Za : 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.30/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



 

 

K bodu 3 

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

overovateľov zápisnice Jozečf Rabatin a Ľubica Jurčišinová, Bc.    

Poslanci  s predloženým návrhom súhlasia . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

 OZ v Kaľave určuje 

            za overovateľov zápisnice     Jozef Rabatin 

     Ľubica Jurčišinová, Bc. 

       

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 OZ prijalo uznesenie č.31/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 

K bodu 4 

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

14.08.2015. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne príp. podľa určenia termínu v texte. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:   stále                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

OZ prijalo uznesenie č.32/2015. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 5 

Starosta obce informoval  poslancov o ponukách   na vypracovanie projektu k zvyšovaniu 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov od firiem Envirotrend s.r.o. Košice 

a Technickej univerzity Košice. 

OZ po oboznámení sa s ponukami  spoločne konštatuje , že vypracovanie projektu zníženia 

energetickej náročnosti na budove sup.č.63 , ktorú tvorí kultúrny dom, základná škola, 

materská škola a obecný úrad je do budúcnosti potrebné, z toho dôvodu súhlasí 

s vypracovaním projektu Technickou univerzitou v Košiciach . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  súhlasí so spracovaním projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov“ pre budovu sup.č.63 /t.j. kultúrny dom, základná škola, materská 

škola, obecný úrad / Technickou univerzitou v Košiciach 

 

 

Termín: stále 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.33/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

 

 

 

 

 



K bodu 6 

 

Starosta obce predložil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy so sídlom na území obce Kaľava na 

r.2016. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy so sídlom na území obce 

Kaľava na r.2016.  

Termín: v texte 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.34/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 

 

Starosta obce predniesol poslancom požiadavku občanov obce na zmenu prevádzkovej doby 

v Materskej škole a to od 07,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosť bola  odôvodnená dochádzkou do 

zamestnania. Poslanci  súhlasia so zmenou prevádzkovej doby v Materskej škole. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje prevádzku v Materskej škole v Kaľave od 07,00 hod. do 15,00 

hod. s účinnosťou od 01.11.2015 

 

Termín: v texte 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.35/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

 

K bodu 8 

 

Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemnej komunikácií III. triedy pred budovou 

Obecného úradu starosta obce pokladá za  nevyhnutné vybudovanie odstavnej plochy pre 

osobné auta a tým zamedziť pozdĺžnemu státiu motorových vozidiel na uvedenej ceste .  

Poslanci sa stotožňujú s názorom starostu a súhlasia s vybudovaním odstavnej plochy. 

 OZ v Kaľave súhlasí s výstavbou odstavnej plochy pre osobné motorové vozidla pri 

budove sup.č.63. 

 

Termín: stály 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.36/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 9 

 

Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledkoch kontrol .  

 OZ v Kaľave berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol. 

 



Termín: stály 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.37/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 10 

 

Zástupca starostu Jozef Rabatin  informoval poslancov o  pracovnom stretnutí s investičným 

riaditeľom PVS a.s. Poprad Ing.Ďuroškom, ktorého sa zúčastnil so starostom obce. Vzhľadom 

na to, že obec Kaľava je zahrnutá do projektu „Vodovody a kanalizácie v regióne Spiš“ zo 

strany PVS Poprad bola podaná informácia, že malé obce s požiadavkou na výstavbu 

vodovodu nie sú zahrnuté medzi oprávnených žiadateľov pre poskytnutie nenávratných 

finančných prostriedkov z eurofondov. Za daných podmienok  výstavbu vodovodu 

 v obci Kaľava by museli financovať  z vlastných prostriedkov, kde návratnosť vloženej 

investície by bola dlhodobá. Pre PVS a.s. je takáto investícia neefektívna. Jednou z možnosti 

pre obec je aktualizácia projektovej dokumentácie rozvodov vodovodu vrátane vodojemu,  

získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  a realizácia výstavby 

vodojemu a rozvodov po obci.  Následne PVS a.s. Poprad zafinancuje z vlastných 

prostriedkov výstavbu vodovodného potrubia  na trase Kolinovce – Kaľava . 

  

 OZ v Kaľave berie na vedomie informácie z pracovného stretnutia so zástupcom PVS a.s. 

Poprad 

 

Termín: stály 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.38/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 11 

 

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o jednorazovú pomoc vo forme povolenia na 

chystanie palivového dreva v samovýrobe v Obecných lesoch  od Vladimíra Mačáka bytom 

Kaľava č.20  .  Poslanci OZ súhlasia s jednorazovou pomocou vo forme uvedenej v žiadosti 

za podmienky , že má vysporiadané daňové a  nedaňové záväzky voči obci. 

.Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje jednorazovú pomoc vo forme povolenia na chystanie 10m3 

palivového dreva v samovýrobe v Obecných lesoch Kaľava 

 

Termín: 31.12.2015 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.39/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 12 

 

Starosta obce informoval poslancov o výsledku parciálnej porady konanej vo firme Eurobus 

a.s. Spišská Nová Ves. Z dôvodu dlhodobej nízkej vyťaženosti spojov č.5 a 10 navrhuje 

prepravca  ich zrušenie. /spoj č.5    Krompachy - odchod 05,50 hod.  

.        spoj č.10  Kaľava – odchod 06,08 hod. 



Poslanci OZ navrhujú podať žiadosť o zachovanie uvedených spojov na Úrad košického 

samosprávneho kraja. 

.Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave berie na vedomie informáciu z parciálnej porady  

 

Termín: stály 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.40/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 13 

 

1.) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ 

Vzhľadom na to, že na budúci rok je potrebné vypracovať PHSR obce Kaľava, vyzval starosta  

poslancov OZ aby predbežne pripravili vlastné návrhy .    

2.) Mesiac úcty k starším – kultúrne posedenie 

Starosta obce vyzval  predsedu komisie pre kultúru a školstvo k organizačno-technickému 

zabezpečeniu kultúrneho posedenia v spolupráci s obecným úradom.  

3.) Miestne dane a poplatky 

Starosta obce vyzval poslancov aby do najbližšieho zasadnutia OZ predložili prípadné návrhy 

zmien u dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov 

4.) Zdroj pitnej a úžitkovej vody v rómskej osade 

Obecné zastupiteľstvo odporúča : 

- vykonať prieskum možného výskytu vody za rómskou osadou /smer Richnava/ .  

- v prípade výskytu vodného zdroja výstavbu studne zabezpečiť  svojpomocne.   

 

 

K bodu 14 

 

Starosta obce oboznámil  poslancov s prijatými  Rozpočtovými opatreniami č.1 – 13. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave berie na vedomie  Rozpočtové opatrenia starostu obce č.1-13/2015 

 

Termín: stály 

Za: 4   Proti:  Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.41/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť 

 

 

K bodu 15 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil 

 

 V Kaľave  09.10.2015 

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

        Stanislav Čurilla  

        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  ................................. 

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