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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 19.10.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 19.10.2022 

v priestoroch 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 - Overovatelia zápisnice a zapisovateľ. 

2) Vyhlásenie mimoriadnej okolnosti a použitie prostriedkov rezervného fondu na mimoriadnu 

okolnosť. 

3) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

4) Inventarizácia majetku obce. 

5) Návrh spoločnosti NELL KAPITAN s.r.o. na odkúpenie obecného majetku. 

6) Prerokovanie príspevku pri narodení dieťaťa a pre dôchodcov, jubilantov a Mikuláša. 

7) Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb. 

8) Rôzne. 

9) 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 5 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice : Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

Voľba overovateľov zápisnice : Mgr. Radka Hadová a Ing. Ján Had. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
 

2. Vyhlásenie mimoriadnej okolnosti a použitie prostriedkov rezervného fondu na 

mimoriadnu okolnosť. 

V dôsledku enormného zvýšenia cien energií v roku 2022 a ich nedostatku na trhu – 

konkrétne ide o cenu peliet, ktoré Obec Kraľovany využíva na vykurovanie budovy obecného 

úradu, kultúrneho domu a budovy materskej školy starosta obce p. Ľuboš Palovič navrhol 

vyhlásenie mimoriadnej okolnosti a použitie prostriedkov rezervného fondu na dokúpenie 

paliva na celé zimné vykurovacie obdobie. 
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3. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1/2022. 

           Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že informatívna  správa o plnení rozpočtu a 

návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022  boli doručené poslancom obecného zastupiteľstva 

vopred. Na otázky poslancov o plnení rozpočtu obce za 3. Q 2022 a rozpočtovom opatrení č. 

2/2022 odpovedal p. starosta obce Ľuboš Palovič a ekonomická pracovníčka p. Emília Plžová. 

Obidva dokumenty sú prílohou zápisnice. 

 

4. Inventarizácia majetku obce. 

 

Starosta  obce dal  príkaz na vykonanie inventarizácie majetku  obce k 31.12.2022 a 

navrhol zloženie inventarizačnej komisie: 

          Predseda : Jarmila Kmeťová 

          Členovia : Peter Dibák, Lukáš Gregor, Mgr. Radka Hadová, Ing. Ján Had. 

 

5. Návrh spoločnosti NELL KAPITAN s.r.o. na odkúpenie obecného majetku. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh spoločnosti NELL 

KAPITAN s.r.o. na odkúpenie obecného majetku – rodinný dom súpis. č. 152 s 

príslušenstvom, pozostávajúce z hospodárskej budovy, postavený na pozemku parcely 

KN-C č. 194/2 k. ú. Kraľovany a pozemky registra KN-C č. 194/1 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 371 m2, KN-C č. 194/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

161 m2 a parcela KN-C č. 194/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 je nižší 

ako cena nehnuteľností určená vo vypracovanom odhade, 

 

6. Prerokovanie príspevku pri narodení dieťaťa a pre dôchodcov, jubilantov a Mikuláša. 

 

V tomto bode bolo prerokované : 

a) Vyplatenie finančného príspevku občanom s trvalým pobytom v obci 

Kraľovany a vysporiadanými všetkými daňovými a poplatkovými povinnosťami voči 

Obci Kraľovany, ktorí v roku 2022 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške  30,00 

€/jubilant. 

 

b) Vyčlenenie finančných prostriedkov v hodnote 600,00 € na Mikulášske 

balíčky  pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci/ + Dôchodcovia /vecné darčeky 

pre jubilantov, ktorí sa dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov s trvalým pobytom 

v obci/. 

 

7. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh dodatku č. 1 k Zmluve o 

poskytnutí právnych služieb bol poslancom zaslaný vopred a so zvýšením ceny za 

poskytovanie právnických služieb poslanci nesúhlasili a navrhli urobiť prieskum ceny 

právnických služieb. 
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8. Rôzne. 

Vystúpili : 

- Starosta obce Ľuboš Palovič a informoval o : 

o Aktuálne informácie o  vývoze odpadu z našej obce za rok 2022. 

o  Spotreba elektrickej energie za rok 2022. 

o  Správe nezávislého audítora za rok 2021. 

 

 

9. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:20  hod.. 

 

 

Overovatelia :     Mgr. Radka Hadová  ............................................... 

    

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

    

            

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


