
                                                  

 

 

 

 

OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 21. 09. 2020 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo štvrtého  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 21. 09. 

2020 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 
 

Prítomní: 

Starosta obce:                                           Ľuboš Palovič 

Poslanci obecného zastupiteľstva:            podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                          podľa prezenčnej listiny 
 

Poslanci boli na účasť písomne pozvaní. 
 

Program:  
1) Otvorenie - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

2) Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

3) Žiadosť o stanovisko k zámeru firmy RESTA DAKON s.r.o. 

4) Žiadosť o odkúpenie pozemku v Kraľovany-Rieka. 

5) Výročná správa obce Kraľovany za rok 2019. 

6) Rôzne. 

7) Diskusia. 

8) Záver. 

 

1. Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľuboš Palovič. Privítal 

všetkých prítomných. 

Starosta konštatoval, že z celkového počtu pozvaných 5 poslancov sú prítomní 4 

poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice : Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

Voľba overovateľov zápisnice : Peter Dibák a Ing. Ján Had. 

Návrhová komisia : predseda Lukáš Gregor, členovia Ing. Ján Had, Peter Dibák 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

•  Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 1 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
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2. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Pán starosta Ľuboš Palovič informoval o: 

- Žiadosti „TOXICBASS“ o prenájom kultúrneho domu  a povolenie konania „Štefanskej 

zábavy 26. 12. 2020. Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že vzhľadom na súčasnú 

situáciu v súvislosti s ochorením COID-19 nebude sa povoľovať konanie tanečných 

zábav, ani prenajímať kultúrny dom. 

- Národná diaľničná spoločnosť – investičný riaditeľ -  vyzvala našu obec , aby zaslala 

požiadavky k stavbe diaľnice D1 Turany – Hubová. Preto prítomní poslanci spolu 

s pánom starostom zostavili návrhy požiadaviek: 

• vopred vybudovanie a skolaudovanie náhradného vodného zdroja (mimo 

čerpania spodnej vody a vody z vodných tokov s úpravou kvality vody) s 

napojením na existujúci vodovod 

• predložiť záverečnú správu inžiniersko-geologického prieskumu (IGHP), či, 

resp. ako bude ohrozený predmetný vodárenský zdroj obce Kraľovany 

• počas výstavby požadujeme sledovanie výdatnosti a kvality vody, v prípade 

možného poklesu výdatnosti, resp. zmeny kvality vodárenského zdroja 

bezodkladne informovať zástupcov obce 

• vyššie uvedené opatrenia a vyvolané iné riešenia zásobovania pitnou vodou 

zahrnúť do nákladov stavby 

• protihlukové zábrany okolo cesty I. triedy 1/18 

• rekonštrukcia ciest III. triedy 2134 a 2245 vrátane ich odvodňovacieho systému 

• rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane ich odvodňovacieho systému 

• zastabilizovanie vyrúbaných svahov pod pôvodne navrhovanou trasou diaľnice 

D1 Turany-Hubová (povrchový variant)  

• rekultivácia pozemkov pod pôvodne navrhovanou trasou diaľnice D1 Turany-

Hubová (povrchový variant) vrátane lokality Suché, Chmelinec a lom 

Kraľovany-Rieka 

• vybudovanie a osvetlenie prechodu alebo podchodu pre chodcov v časti 

Kraľovany-Rieka (autobusová zastávka) 

• vytvorenie pripojovacích a odbočovacích pruhov do a z obce Kraľovany vrátane 

časti Kraľovany-Rieka 

• dobudovanie infraštruktúry (elektrická sieť, kanalizácia, vodovod a miestna 

komunikácia) k novej individuálnej bytovej výstavbe 

• oprava havarijného stavu strechy viacúčelovej budovy v obci Kraľovany 

 

- Pán starosta informoval aj o výbere poplatku za užívanie verejného priestranstva v časti 

obce Kraľovany – Rieka a jeho použití. Prítomní poslanci skonštatovali., že zavedenie 

a výber poplatku bolo správne, nakoľko sa ním pokryli náklady na odstraňovanie 

odpadu v okolí jazera, ktoré bolo v letnej sezóne preplnené turistami. 

 

 

3. Žiadosť o stanovisko k zámeru firmy RESTA DAKON s.r.o  

                  

           Starosta obce Ľuboš Palovič predložil doplnenie firmy RESTA DAKON s.r.o 

k zámeru na parcele KN-E č. 711/1 od majiteľa pozemku pod danou parcelou: 

Spoločenstva urbariátu – pozemkového spoločenstva Kraľovany, ktorý nemá námietky 

k ich zámeru. V zmysle stanoviska majiteľa pozemku - Spoločenstva urbariátu, poslanci 

OZ nemali námietky  k predloženému zámeru. 
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4. Žiadosť o odkúpenie pozemku v Kraľovany-Rieka. 

  

            Starosta obce Ľuboš Palovič predložil žiadosť zo dňa 12.06.2020 o dokúpenie 

parcely KN-C č. 522/7 o výmere 911 m2, KN-C č. 522/8 o výmere 619 m2 alebo KN-C č. 

522/9 o výmere 356 m2, ktoré sú zapísané na LV č.311 k. ú. Kraľovany p. Etely Nogovej.  

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa poslanci OZ rozhodli, že nesúhlasia s predajom 

nehnuteľností v majetku obce. 

 

 

5. Výročná správa obce Kraľovany za rok 2019. 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič informoval, že výročná správa za rok 2019 bola  

vopred doručená poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli podané žiadne pripomienky 

k výročnej správe a poslanci obecného zastupiteľstva ju schválili. 

 

6. Rôzne. 

 

           Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa vydáva prevádzkový 

poriadok pohrebiska  bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Pán starosta ešte 

raz prešiel s prítomnými poslancami nájomné za prenájom hrobového miesta, ako aj 

ochranné pásmo. Upravený návrh bude zverejnený na obvyklých miestach. 

          Starosta obce p. Ľuboš Palovič predložil návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2020, 

ktoré je prílohou tejto zápisnice. Poslancom obecného zastupiteľstva bolo vopred 

doručené. Prítomní poslanci schválili predložené rozpočtové opatrenie. 

 

 

7. Diskusia. 

 

       Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

 

8. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie Lukáš Gregor.   

Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice. 

 

9. Záver 

 

Keďže neboli ďalšie pripomienky k programu zasadania obecného 

zastupiteľstva, starosta obce p. Ľuboš Palovič poďakoval prítomným za účasť 

a zasadanie ukončil.   

   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:15 h. 
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Overovatelia :     Peter Dibák  ............................................... 

 

Ing. Ján Had  ............................................... 

 

           Zapísala :            Emília Plžová  ...............................................               

 

 

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce      
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OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

U Z N E S E N I E 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. strana zápisnice z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 21.09.2020 

 

A.  BERIE NA VEDOMIE:  

 
 

Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

 

UZNESENIE Č. 28/2020 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 
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B.  SCHVAĽUJE: 
UZNESENIE Č. 29/2020 

 

 

Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020.  
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

V Kraľovanoch,       21.09.2020 

                                                                                        Ľuboš Palovič 

                                                                                           starosta obce    
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B.  SCHVAĽUJE: 
UZNESENIE Č. 30/2020 

 

 

Súhlasné stanovisko k zámeru firmy RESTA DAKON s.r.o. na parcele KN-E č. 711/1 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

V Kraľovanoch,       21.09.2020 

                                                                                        Ľuboš Palovič 

                                                                                           starosta obce    
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B.  SCHVAĽUJE: 
UZNESENIE Č. 32/2020 

 

 

Výročnú správu obce Kraľovany za rok 2019. 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

V Kraľovanoch,       21.09.2020 

                                                                                        Ľuboš Palovič 

                                                                                           starosta obce  
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B.  SCHVAĽUJE: 
UZNESENIE Č. 33/2020 

 

 

 Požiadavky na Národnú diaľničnú spoločnosť : 

• vopred vybudovanie a skolaudovanie náhradného vodného zdroja (mimo 

čerpania spodnej vody a vody z vodných tokov s úpravou kvality vody) s 

napojením na existujúci vodovod 

• predloženie záverečnej správy inžiniersko-geologického prieskumu 

(IGHP), či, resp. ako bude ohrozený predmetný vodárenský zdroj obce 

Kraľovany 

• počas výstavby požadujeme sledovanie výdatnosti a kvality vody, v 

prípade možného poklesu výdatnosti, resp. zmeny kvality vodárenského 

zdroja bezodkladne informovať zástupcov obce 

• vyššie uvedené opatrenia a vyvolané iné riešenia zásobovania pitnou 

vodou zahrnúť do nákladov stavby 

• protihlukové zábrany okolo cesty I. triedy 1/18 

• rekonštrukcia ciest III. triedy 2134 a 2245 vrátane ich odvodňovacieho 

systému 

• rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane ich odvodňovacieho 

systému 

• zastabilizovanie vyrúbaných svahov pod pôvodne navrhovanou trasou 

diaľnice D1 Turany-Hubová (povrchový variant)  

• rekultivácia pozemkov pod pôvodne navrhovanou trasou diaľnice D1 

Turany-Hubová (povrchový variant) vrátane lokality Suché, Chmelinec a 

lom Kraľovany-Rieka 

• vybudovanie a osvetlenie prechodu alebo podchodu pre chodcov v časti 

Kraľovany-Rieka (autobusová zastávka) 

• vytvorenie pripojovacích a odbočovacích pruhov do a z obce Kraľovany 

vrátane časti Kraľovany-Rieka 

• dobudovanie infraštruktúry (elektrická sieť, kanalizácia, vodovod a 

miestna komunikácia) k novej individuálnej bytovej výstavbe 

• oprava havarijného stavu strechy viacúčelovej budovy v obci Kraľovany 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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B.  SCHVAĽUJE: 

UZNESENIE Č. 34/2020 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

V Kraľovanoch,       21.09.2020 

                                                                                        Ľuboš Palovič 

                                                                                           starosta obce    

  



13. strana zápisnice z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 21.09.2020 

 

C.  NESCHVAĽUJE: 
UZNESENIE Č. 31/2020 

 

 

Neschvaľuje odpredaj pozemkov:  parcela KN - C č. 522/7 o výmere 911 m2, KN - C 

č. 522/8 o výmere 619 m2 a KN - C č. 522/9 o výmere 356 m2, ktoré sú zapísané na LV 

č.311 k. ú. Kraľovany p. Etele Nogovej. 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Lukáš Gregor 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Mgr. Radka Hadová 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

V Kraľovanoch,       21.09.2020 

                                                                                        Ľuboš Palovič 

                                                                                           starosta obce    

 

 

 

Overovatelia :     Peter Dibák  ............................................... 

 

Ing. Ján Had  ............................................... 

 

           Zapísala :            Emília Plžová  ...............................................               

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce                           


