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

 

 

Z Á P I S N I C A 

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľava 

konaného dňa 26.03.2015 

 
 

 

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 II.zasadnutia OZ v Kaľave 

/viď pozvánka/ a  návrh uznesenia : 

OZ v Kaľave schvaľuje  program II.zasadnutia OZ v Kaľave . 

Program: 

  

1./   Otvorenie zasadnutia                        

2./   Schválenie programu zasadnutia                                             

3./   Určenie zapisovateľa , overovateľov  zápisnice                                                                         

4./   Kontrola plnenia prijatých uznesení            

5./   Schválenie výšky príspevku na dieťa do CVČ PRIMA Krompachy 

6./   Prerokovanie žiadosti o dotáciu FK Slavojka  

7./   Určenie podmienok odpredaja a vývozu drevnej hmoty z Obecných lesov 

8.    Správa o kontrolnej činnosti HK za r.2014 

9./   Rôzne 

10./ Záver 

 

  

Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

OZ prijalo uznesenie č.06/2015, 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 Jozef Rabatin.    

Poslanci nemali pripomienky a s návrhom starostu obce súhlasia . 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia : 

 OZ v Kaľave určuje 

            za overovateľov zápisnice Ján Rabatin a Jozef Rabatin  

 

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

Termín : v texte 

OZ prijalo uznesenie č.7/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 



K bodu 4 

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

26.01.2015. 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: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín: v texte 

OZ prijalo uznesenie č.08/2015. ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

K bodu 5 

Starosta obce predložil Návrh Dodatku  č.1 k Zmluve o čiastočnej úhrade nákladov spojených 

s činnosťou CVČ Prima Krompachy. V uvedenom Dodatku sa menila výška príspevku  a to 

6,33 €/mesačne na jedno dieťa navštevujúce CVČ Prima Krompachy, ktoré má trvalý pobyt 

v obci Kaľava od 01.05.2015. 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

A) OZ v Kaľave  schvaľuje  Dodatok č.1 k Zmluve o čiastočnej úhrade nákladov 

spojených s činnosťou CVČ Prima Krompachy.   

  

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín: od 01.5.2015 

OZ prijalo uznesenie č.09/2015,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

  

K bodu 6 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť prípravného výboru futbalového klubu Slavojka 

Vojkovce /viď žiadosť v prílohe/ o dotáciu na obnovu FK Slavojka Vojkovce. 

Poslanci OZ po rozprave skonštatovali, že v rozpočte obce na r.2015 nie sú plánované  

finančné prostriedky pre futbalový klub. Taktiež odporúčajú prípravnému výboru vypracovať 

za Obec Kaľava 

    1.)  koncepciu  financovania klubu t.j. možnosť zapojenie sponzorov  

    2.)  pomerné zastúpenie členov vo výbore klubu  

    3.)  pomerné zastúpenie hráčov v družstve  

 

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  neschvaľuje dotáciu   futbalovému klubu Slavojka Vojkovce 

 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín: stále  

OZ prijalo uznesenie č.10/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 7 

Zástupca starostu Jozef Rabatin predložil návrh materiálu, ktorým sa určujú podmienky  na 

predaj palivového dreva formou samovýroby z Obecných lesov v Kaľave. 

Poslanci po pripomienkovaní a úprave návrhu schválili „ Podmienky predaja palivového 

dreva samovýrobou“ /viď príloha/  

Predseda NK predniesol návrh uznesenia: 

 OZ v Kaľave  schvaľuje   

Podmienky predaja palivového dreva samovýrobou s platnosťou od 27.03.2015 



 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Termín: v texte  

OZ prijalo uznesenie č.11/2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

K bodu 8 

Starosta obce oboznámil poslancov že bod programu Správa o kontrolnej činnosti za r.2014 

bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí, nakoľko hlavný kontrolór obce neúčasť na 

dnešnom zasadnutí ospravedlnil pracovnou zaneprázdnenosťou.  

 

 

K bodu 9 

 Starosta obce informoval zastupiteľstvo s výsledkom pracovného stretnutia, na ktorom 

sa rokovalo o výstavbe vodovodov a kanalizácií v aglomerácií Krompachy. Výstavba 

vodovodu pre našu obec je podmienená vybudovaním vodovodu a kanalizácie v obci 

Kolinovce. 

 Starosta obce oboznámil poslancov s predbežnou ponukou na vypracovanie 

projektovej dokumentácie stavby  „Odkanalizovanie splaškových vôd Kaľava“ 

 

K bodu 10 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

  

 V Kaľave  26.03.2015 

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

        Stanislav Čurilla  

        starosta obce 

 

 

 

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

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