OBEC K a ľ a v a , okres Spišská Nová Ves
ZÁPISNICA
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave
konaného dňa 30.08.2017
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny.
K bodu 1
Zástupca starostu obce privítal prítomných poslancov . Konštatoval, že zasadnutie s počtom
prítomných poslancov päť je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh na
doplnenie programu XIX. zasadnutia OZ v Kaľave a to :
v bod 10.): text „Rôzne “ doplniť
- Žiadosť o sociálnu výpomoc od Vladimíra Mačáka Kaľava č.20
Predseda NK predniesol návrh uznesenia :
OZ v Kaľave schvaľuje program XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľave,
konaného dňa 30.08.2017 v znení :
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Rozpočtové opatrenie
5. Správy hl. kontrolóra
6. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb na starostu obce
7. Zastupovanie starostu v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení
8. Používanie súkromného motorového vozidla na účely služobnej cesty
9. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“.
10. Rôzne
- zmena cestovného poriadku - 26.9.2017 porada
- Žiadosť o sociálnu výpomoc od Vladimíra Mačáka, Kaľava č.20
11. Podnety občanov
12. Záver
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: 30.08.2017
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 103/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

K bodu 2
Za zapisovateľa zápisnice bola zástupcom starostu obce navrhnutá : Jitka Puhallová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :
Ján Rabatin
Mgr.Silvia Václavíková,
OZ v Kaľave s predloženým návrhom súhlasí.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:

OZ v Kaľave určuje zapisovateľa zápisnice: Jitka Puhallová
overovateľov zápisnice: Ján Rabatin
Mgr. Silvia Václavíková
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: 30.08.2017
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 104/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
K bodu 3
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných s plnením uznesení prijatých na XVIII.
zasadnutí OZ v Kaľave dňa 30.06.2017. Konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne,
prípadne podľa určenia termínu v texte.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.105/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
K bodu 4
Zástupca starostu obce informoval poslancov o prijatom rozpočtovom opatrení starostu obce .
Predložil poslancom informácie o plnení rozpočtu obce a o potrebe úpravy rozpočtu obce .
Predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu obce.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave
A) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce
B) schvaľuje rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva v Kaľave č.3
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: stály
OZ prijalo uznesenie č.106/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
K bodu 5
Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák predložil poslancom Správy hlavného
kontrolóra o výsledkoch kontrol.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Termín: stály

OZ prijalo uznesenie č.107/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 6
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že dňa 07.08.2017 zomrel starosta obce
Stanislav Čurilla nar. 31.03.1956 trvale bytom Kaľava č.136, čím došlo v zmysle zákona
o obecnom zriadení k zániku mandátu starostu.
Žiadosť o vyhlásenie nových volieb predkladá obec predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . Podľa zákona
o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ak sa uprázdnilo miesto starostu obce, nové voľby
vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky .
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesení:
OZ v Kaľave berie na vedomie že, Stanislav ČURILLA nar. 31.03.1956 trvalé bytom Kaľava
č.136, ktorý bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 zvolený
za starostu obce Kaľava, zomrel dňa 07.08.2017, čím došlo k zániku mandátu starostu podľa
§13a ods.1 písm.i) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.108/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
OZ v Kaľave žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb
na uprázdnené miesto starostu obce Kaľava v zmysle §48 ods.1 zákona č.346/1990 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.109/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
K bodu 7
Zástupca starostu obce oboznámil poslancov, že v zmysle zákona o obecnom zriadení
zástupca starostu Jozef Rabatin nar.25.06.1961 trvalé bytom Kaľava č.127, ktorý bol
starostom obce Stanislavom Čurillom dňa 11.12.2014 poverený výkonom funkcie zástupcu
starostu obce uznesením obecného zastupiteľstva č.02/2014, plní úlohy starostu obce Kaľava
v plnom rozsahu a patrí mu plat podľa osobitného zákona.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave berie na vedomie ,že
A) v zmysle §13b ods. 4 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zástupca starostu Jozef Rabatin nar. 25.06.1961
trvalé bytom Kaľava
č.127 plní úlohy starostu obce Kaľava v plnom rozsahu.
B) v zmysle §13b ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zástupcovi starostu patrí plat podľa osobitného zákona.
Za: 5
Proti: 0
Zdral sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.110/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 8:
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že nakoľko obec nedisponuje služobným
motorovým vozidlom, žiada o súhlas používať súkromné motorové vozidlá, ktorých je
vlastníkom, na pracovné účely /služobné cesty/.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave schvaľuje zástupcovi starostu obce používanie súkromného motorového
vozidla, ktorého je vlastníkom , na pracovné účely /služobné cesty/.
Za: 5
Proti: 0
Zdral sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.111/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 9
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že starostom obce Stanislavom Čurillom
rozpracovaný projekt a žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice je spracovaný . Žiada poslancov o vyjadrenie k predloženiu žiadosti,
zabezpečeniu realizácie projektu a odsúhlasenie 5% z celkových výdavkov projektu na
spolufinancovanie t.j. 1 416,57 EUR z vlastných prostriedkov.
Poslanci OZ – bez pripomienok.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave schvaľuje
A) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 Z.z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice „
B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie
C) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu t.j. 1 416,57
EUR z vlastných prostriedkov
Za: 5
Proti: 0
Zdral sa: 0
Termín:
OZ prijalo uznesenie č.112/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 10:
Zástupca starostu obce
1.) požiadal poslancov o predloženie návrhov na zmeny spojov pravidelnej osobnej
dopravy. Informoval poslancov , že dňa 26.9.2017 sa koná porada spoločnosti
Eurobus a.s. Košice, kde sa budú prehodnocovať navrhované zmeny spojov
pravidelnej osobnej dopravy, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodu vytvorenia
nadväznosti na železničnú dopravu a ktoré vyplývajú z technologických
a organizačných možností dopravcu.

návrh poslanca Jána Rabatina - spoj č. 81046018 odchod z Kaľavy o 11,15 hod., príchod do
Krompach 11,40 hod. posunúť o 5-10 minút skôr. Vlak do Košic os.7817 ma odchod 11,42
hod. je malo času na presun.
2.) oboznámil poslancov so žiadosťou o sociálnu výpomoc od Vladimíra Mačáka,
Kaľava č.20 vo forme 10m3 palivového dreva, nakoľko sa nachádza v zložitej
zdravotnej a sociálnej situácií.
Poslanci v rozprave prehodnotili možnosti obce a v súlade so VZN obce Kaľava č.4/2014
súhlasia s poskytnutím mimoriadnej dávky pomoci vo forme vecnej a to 10 m3 palivového
dreva za predpokladu, že žiadateľ splní všetky podmienky uvedené v citovanom nariadení
obce.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave schvaľuje podľa čl.5 Všeobecne záväzného nariadenia obce Kaľava č.4/2014
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci obcou
Kaľava, mimoriadnu dávku pomoci Vladimírovi Mačákovi trvalé bytom Kaľava č.20 vo
forme vecnej a to 10m3 palivového dreva z Obecných lesov obce Kaľava za predpokladu, že
žiadateľ doplní svoju žiadosť o sociálnu výpomoc o prílohy uvedené v čl.6 citovaného
nariadenia a bude mať vyrovnané všetky záväzky voči obci Kaľava.
Za: 5
Proti: 0
Zdral sa: 0
Termín: do 31.10.2017
OZ prijalo uznesenie č.113/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
3.) informoval poslancov, že starosta obce Stanislav ČURILLA mal nevyčerpanú
dovolenku za r.2016 vo výmere 27 dní a za r.2017 vo výmere 20 dní. Náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať
dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo.
Poslanci odporúčajú nevyčerpanú dovolenku za r.2016 a r.2017 preplatiť.
Predseda NK predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave schvaľuje v súlade s §2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest poskytnutie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku za r.2016 a r.2017 , celkom za 47 dní , starostovi obce Stanislavovi
Čurillovi nar.31.03.1956.
Za: 5
Proti: 0
Zdral sa: 0
Termín: do 30.09.2017
OZ prijalo uznesenie č.114/2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.
Overovatelia: Ján Rabatin
Mgr. Silvia Václavíková
V Kaľave dňa: 30.08.2017
Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.
Koniec zasadnutia OZ v Kaľave - 20,00 hod.
Jozef Rabatin
zástupca starostu obce

