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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľava 

konaného dňa 25.06.2015 

 
 

K bodu 1 

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

Privítal poslancov OZ /Ďalej len poslancov/ a ostatných prítomných 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. 

Starosta obce navrhol doplniť program – Výpoveď zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu- stavebný úrad .  OZ súhlasí s navrhovaným doplnením programu. Starosta obce 

predniesol   návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje  program III.zasadnutia  . 

 

Program: 

1./   Otvorenie zasadnutia                        

2./   Schválenie programu zasadnutia                                             

3./   Určenie zapisovateľa , overovateľov  zápisnice                                                                         

4./   Kontrola plnenia prijatých uznesení            

5./   Schválenie veliteľa DHZ Kaľava 

6./   Zásady pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Kaľava  

7./   PHSR – predlženie platnosti 

8./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2014 

9./    Správa z vykonaných kontrol za I.polrok 2015 

       Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r.2014 

10./ Výpoveď Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – stavebný úrad  

11./  Záverečný účet obce za r.2014 

12./  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2015 

13./ Kamerový systém v obci 

14./ Prevádzka Základnej školy 1-3.ročník v Kaľave 

15.  Výstavba obecného vodovodu  

16./ Rôzne 

17./ Záver 

  

 Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.12/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 



 

K bodu 3 

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

overovateľov zápisnice Mgr. Silvia Václavíková a Emília Butvinová.    

Poslanci nemali pripomienky a s návrhom starostu obce súhlasia . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

 OZ v Kaľave určuje 

            za overovateľov zápisnice  Mgr Silvia Václavíková 

                     Emília Butvinová   

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 OZ prijalo uznesenie č.13/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 4 

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

26.03.2015. Uznesenia sa plnia priebežne príp. podľa určenia termínu v texte. K uzneseniu 

č.10/2015 prípravný výbor futbalového klubu Slavojka Vojkovce do dnešného dňa 

nepredložil odporúčanú dokumentáciu. 

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.14/2015. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5 

Valné zhromaždenie DHZ v Kaľave na svojej výročnej schôdzi odhlasovalo za veliteľa DHZ 

v Kaľave  Patrika ŠVAČA bytom Kaľava č.82 a odporúča Obecnému zastupiteľstvu voľbu 

navrhnutého veliteľa schváliť. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

A) OZ v Kaľave  schvaľuje   za veliteľa DHZ v Kaľave Patrika ŠVAČA bytom 

Kaľava č.82   

Termín: stále   

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 OZ prijalo uznesenie č.15/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

K bodu 6 

Starosta obce predložil poslancom návrh Zásad pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce 

Kaľava. Po pripomienkovaní zo strany poslancov OZ schvaľuje  Zásady pri vybavovaní 

sťažnosti v podmienkach obce Kaľava. 

 čl.3 ods.6  - vypúšťa sa  

 Čl.5 ods.1  nahrádza  sa: Sťažnosti vybavuje Komisia pre ochranu verejného poriadku v obci  

Kaľava. Komisiu navonok zastupuje jej predseda. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  schvaľuje  Zásady pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce 

Kaľava  

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín: od 26.06.2015  

OZ prijalo uznesenie č.16/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



K bodu 7 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe predlženia platnosti PHSR obce Kaľava, 

nakoľko uplynula 10-ročná doba platnosti. OZ s predloženým PHSR súhlasí. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  schvaľuje   

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaľava s platnosťou do 31.12.2015 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:  v texte  

OZ prijalo uznesenie č.17/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 

Hlavný kontrolór obce predložil Správu o kontrolnej činnosti za r.2014. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti za r.2014 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.18/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9 

Hlavný kontrolór obce predložil  

- Správu z vykonaných kontrol za I.polrok 2015 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za r.2014. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave berie na vedomie 

1.) Správu z vykonaných kontrol  za I.polrok 2015 

2.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za r.2014 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.19/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 

Starosta obce predniesol návrh na vypovedanie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

so sídlom v Krompachoch z dôvodu vysokých nákladov na jeho prevádzku. Poslanci 

s predloženým návrhom súhlasia. 

 Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave schvaľuje 

Výpoveď zo zmluvy podľa Čl.VII Dodatku č.3 Zmluvy o zriadení spoločného 

obecného úradu – stavebný úrad so sídlom v Krompachoch 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.20/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 



 

K bodu 11 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Záverečného účtu za r.2014, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  

Schvaľuje Záverečný účet obce Kaľava za r.2014 bez výhrad 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.21/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12 

Hlavný kontrolór obce predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  schvaľuje   

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2015 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:     

OZ prijalo uznesenie č.22/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zavedenia nových informačno-

komunikačných technológií – kamerového systému v obci Kaľava, projekt je 100% 

financovaný   z fondov EU. Poslanci súhlasia so zavedením kamerového systému v obci, 

z dôvodu  zníženia kriminality a vytvárania čiernych skládok .   

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  

A)  súhlasí s  

Projektom „Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií v obci 

Kaľava“ 

B) ukladá starostovi obce  spracovať a  podať žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 – Obnova 

a rozvoj obcí – Kamerový systém v obci Kaľava 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:  r.2015  

OZ prijalo uznesenie č.23/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________  

 

K bodu 14 

Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou v Základnej škole 1-3.ročník v Kaľave , čo sa 

týka počtu zapísaných žiakov pre šk.rok 2015/2016 t.j. 7žiakov, v šk.r.2016/2017 -  7 žiakov a 

v nasledujúcich školských rokoch je predpokladaný počet žiakov 9.  

Ročné náklady na prevádzku základnej školy sú cca 22 000,-€. Vzhľadom na to, že škola je 

financovaná od počtu žiakov, dotácia zo štátneho rozpočtu SR na šk.r.2015/2016 vychádza na 



sumu  cca 13 000 €. Na základe uvedených skutočnosti, bude obec pri zachovaní prevádzky 

v základnej škole  musieť z rozpočtu obce ročne  dofinancovať sumu cca 8 000 až 9 000,-€. 

Obec po výkone a zabezpečení  základných úloh samosprávy  v rámci svojho hospodárenia 

vytvorí ročne  prebytok v sume cca 10 000,- €. 

Predsedajúci starosta obce následne udelil slovo prítomným občanom , ktorí vyjadrili 

svoj názor pre zachovanie prevádzky v Základnej školy . 

Poslanci po oboznámení sa s finančnou situáciou obce pri dofinancovaní ZŠ  

a prehodnotení požiadaviek občanov, súhlasia so zachovaním prevádzky  školy 

v šk.r.2015/2016. 

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia 

 OZ v Kaľave  

A) súhlasí so zachovaním prevádzky základnej školy 1-3.ročník v Kaľave 

v šk.r.2015/2016 

B) schvaľuje dofinancovanie základnej školy 1-3.ročník v Kaľave - prenesený výkon 

štátnej správy z finančných prostriedkov obce  

  

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:  šk.r.2015/2016 

OZ prijalo uznesenie č.24/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 15 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom pracovného stretnutia s investičným 

riaditeľom PVS a.s. Poprad, Ing. Ďuroškom . Predpokladaný  termín výstavby vodovodu 

v smere Kolinovce – Kaľava je r. 2018 až  r.2022 .  

Poslanci udelili starostovi mandát na rokovanie s PVS a.s. Poprad o odstúpení obce Kaľava 

od výstavby skupinového vodovodu Krompachy 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  

Odporúča starostovi  prerokovať možnosť odstúpenia obce Kaľava od pripojenia na 

skupinový vodovod Krompachy 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín:  r.2015  

OZ prijalo uznesenie č.25/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 16 

 

 Zástupca starostu  Jozef Rabatin navrhol náhradníka do Komisie pre ochranu 

verejného poriadku, v prípade konfliktu záujmu pri riešení sťažnosti p. Vladimíra 

Kontroša trvalé bytom Kaľava č.41. 

 Mgr.Václavíková Silvia navrhla vydať obci VZN o susedských vzťahoch. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 



  

 V Kaľave  26.06.2015 

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

        Stanislav Čurilla  

        starosta obce 

 

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

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