OBEC K a ľ a v a , okres Spišská Nová Ves
ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave
konaného dňa 06.12.2018
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny.
K bodu 1 – Úvodné náležitosti
Zasadnutie obecné zastupiteľstva otvoril a viedol , zástupca starostu obce Rabatin Jozef,
privítal poslancov a všetkých prítomných.
Po určení zapisovateľky – Jitky Puhallovej zástupca starosta poprosil Simonu Švačovú,
predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
samosprávy obce a odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva. Simona Švačová , informovala prítomných, že za
starostu obce bol zvolený Rabatin Jozef , ďalej prečítal zoznam kandidátov, ktorí boli
zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov ,
Ing. Roman Bandžuch, Mgr. Juraj Čurilla, Butvinová Emília, Žec Vladimír, Bandžuch
Stanislav, odovzdala menovaným osvedčenia o ich zvolení.
Starosta obce zložil sľub, prevzal insígnie obce od predsedu miestnej volebnej komisie a
prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ďalej už novozvolený starosta prečítal zákonom predpísaný sľub poslancov
obecného zastupiteľstva .Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva menovite Ing. Roman
Bandžuch, Mgr. Juraj Čurilla, Butvinová Emília, Žec Vladimír, Bandžuch Stanislav, zložili
a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Potom nasledoval príhovor starostu obce, ktorý vyslovil svoje poďakovanie všetkým
občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách a tým dokázali, že im osud našej obce nie je
ľahostajný.

K bodu 1
Starostu obce Rabatin Jozef privítal prítomných poslancov . Konštatoval, že zasadnutie
s počtom prítomných poslancov päť je uznášania schopné. Zároveň predložil poslancom návrh
programu z ustanovujúceho I. zasadnutia OZ v Kaľave .
Starostu obce predniesol návrh uznesenia :
Poslanci OZ – bez pripomienok
OZ v Kaľave schvaľuje návrh programu ustanovujúceho I. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Kaľave, konaného dňa 06.12.2018 v znení :
Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Poverenie starostu obce výkonom funkcie - zástupca starostu obce.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
4. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ú.z.357/2004 Z.z.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Diskusia, rôzne.
7. Záver

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ v Kaľave prijalo uznesenie č. 001/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
K bodu 2
Starostu obce Rabatin Jozef poveril výkonom funkcie - zástupca starostu obce
poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Romana Bandžucha. Odovzdal mu poverovací dekrét
s určením rozsahu zastupovania.

K bodu 3
Starostu obce Rabatin Jozef navrhol obecného zastupiteľstvu poveriť Mgr. Juraja Čurillu za
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Poslanci OZ – bez pripomienok
Starostu obce predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave p o v e r u j e
poslanca Mgr. Juraja Čurillu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.3/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 4
Starostu obce Rabatin Jozef informoval obecné zastupiteľstvu o povinnosti ktorá vyplýva
z u.z. 357/2004 , zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu.
Poslanci OZ – po rozprave sa dohodli na zriadení komisie v zložení: predseda komisie,
Butvinovú Emíliu, členov komisie : Bandžuch Stanislav, Žec Vladimír
Starostu obce predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave
A . z r i a ď u j e Komisiu pre ochranu verejného záujmu
B.volí
Predsedu komisie: Butvínová Emíliu
Členov komisie : Bandžucha Stanislava, Žeca Vladimíra
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.4/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 5
Starostu obce Rabatin Jozef informoval obecné zastupiteľstvo, že podľa zákonom SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje plat starostu OZ.
Plat sa určuje podľa §12 odst 4 pism. i. Oboznámil poslancov, že starostu bude vykonávať na
plný úväzok.
Poslanci OZ – bez pripomienok
Starostu obce predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave
určuje
A. v súlade s § 11 ods.4, písmeno „i“ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu obce Kaľava pre volebne
obdobie 2018 až 2022 na plný úväzok.
B. v súlade s § 3 ods.1, zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat
starostu Jozefa Rabatina vo výške 1,65- násobku, priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.5/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
.

K bodu 6
Základná škola v obci
Starosta oboznámil poslancov s výzvou OU o vyradení školy z evidencie.
Poslanci OZ – po rozprave sa dohodli, že súhlasia s vyradením.
Starostu obce predniesol návrh uznesenia:
OZ v Kaľave
Súhlasí
S vyradením základnej školy 1-3. ročník v Kaľave, Kaľava 5, zo siete škôl a školských
zariadení.
.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ prijalo uznesenie č.6/2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

K bodu 6
- Predseda DHZ Kaľava Simona Švačová požiadala o možnosť finančného príspevku pre
DHZ k zakúpeniu členských známok.
Starosta obce reagoval: Členské známky si musia zakúpiť členovia DHZ, je to jedná zo
základných povinnosti člena DHZ..
- Poslanec Stanislav Bandžuch požiadal o vysvetlenie k vybudovaniu zberného dvora na
pozemku vedľa jeho novostavby RD, K CN 45/3.
Starosta obce reagoval: Na pozemku K CN 45/3 nie je plánovaný, ani nikdy nebol plánovaný
zberný dvor ani žiadna skládka, ktorá by hocijako ohrozovala životne prostredie, Oplotenie
pozemku je plánovane kvôli uskladneniu čistých kontajnerov na bio odpad mimo sezóny
zberu a veľkokapacitných prázdnych, čistých kontajnerov aby sa zabránilo nežiaducemu
uskladňovaniu odpadu. Táto parcela je taktiež schválená na predaj pre výstavbu rodinného
domu. O ďalšom postupe a nakladaní s pozemkom budú rozhodovať poslanci OZ.
-Poslanec Vladimír Žec navrhol zakúpiť viac vianočnej výzdoby pre obec, s poukázaním na
okolité obce.
Starosta obce reagoval: Ak to bude možne dokúpime ešte toho roku, no zajtra je plánovaná
výzdoba obecných priestorov, keby sa nestihlo tak doplníme až na budúci rok.
- Poslanec Vladimír Žec poukázal na zlý stav cesty, ktorá vedie ponad záhrady domov súp. č.
55, 56, 57, 58, 124, 126, 131 a prípadnú opravu zo strany obce,
Starosta obce reagoval: Cesta je na súkromných pozemkoch, obec nemôže nijako zasahovať
ani investovať do cudzích pozemkov.
- Poslanec Mgr. Juraj Čurilla požiadal o kontaktovanie SAD kvôli zmene grafikonu a zrušeniu
večerných autobusových spojov.
Starosta obce reagoval: Obec vznesie námietku ku danej veci na SAD, Spišská Nová Ves.

K bodu 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jitka Puhallová v.r.

V Kaľave dňa: 06.12.2018
Začiatok zasadnutia OZ v Kaľave – 17,00 hod.
Koniec zasadnutia OZ v Kaľave – 19,00 hod.
Jozef Rabatin .
Starosta obce

