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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  26. 08. 2015  

Číslo: 4/2015 

 

Zápisnica 

Napísaná zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného 

 26. 08. 2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                Ing. Miloš Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:       

      p. Ivan Michalík – kontrolór obce                                                                                

                                                                              p. Emília Plžová 

                                                                              p. Ľubor Had 

                                                                               

       

Starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto včas písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní 5 poslanci, teda sedenie Obecného zastupiteľstva je 

v zmysle § 2 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. 

Menuje: 

Overovateľov:                                             Ing. Ján Had 

                                                                               Dušan Lepeta 

Návrhovú komisiu:                              Ing. Bibiána Rusnáková 

      Ing. Katarína Okoličániová 



 

Zapisovateľa:                                               Emília Plžová      

                                                                    

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácie 

4. Plnenie rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu obce 

5. Zmluvné vzťahy s reklamnými agentúrami 

6. Informácie k rozsahu hodnotenia D1 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

                        10.  Záver 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Ing. Miloš Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Menoval overovateľov zápisnice: p.  Dušana Lepetu  a Ing. 
Jána Hada. Návrhovú komisiu: Ing. Bibiána Rusnákovú a Ing. Katarínu Okoličániovú. 
Zapisovateľku: p. Emíliu Plžovú  

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

 

 



 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 Starosta obce Ing. Miloš Had previedol kontrolu plnenia uznesení . 

  

    
K bodu č. 3 – Informácie 

 

Starosta obce Ing. Miloš Had informoval prítomných poslancov o : 

- Ponuke ŽSR na predaj rušňového depa Kraľovany obci. Z dôvodu vysokej ekologickej záťaže sa 

prítomní poslanci rozhodli, že táto ponuka nie je pre obec akceptovateľná. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 
 

- Odpovedi NDS na upozornenie obce na padanie svahu za Váhom. V odpovedi NDS uviedla, že 

táto situácia sa bude riešiť až po definitívnom rozhodnutí o trase diaľnice D1.  

-  Príprave opravy zadnej steny domu smútku. 

-  Plnení škodovej udalosti po nehode motorového vozidla Fábia. 

-  Pripomienkach k zostaveniu nového cestovného poriadku. 

-  Práci na novej webovej stránke obce. 

- Plánovanej ceste pre občanov obce na Moravu, kde by sa z rozpočtu obce uhradila autobusová 

doprava. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 
 



- Príprave VZN o prenájme majetku vo vlastníctve obce s účinnosťou od 01. 01. 2016. 

       

K bodu č.4 – Plnenie rozpočtu obce a návrh úpravy rozpočtu obce 

 

Starosta obce Ing. Miloš Had  a p. Emília Plžová spoločne informovali poslancov o plnení 

rozpočtu obce v roku 2015. Pán starosta navrhol rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu 

obce v roku 2015. Podrobnejšie sa venoval návrhu zvýšenia  čerpania rezervného fondu o 2500 

€ na spolufinancovanie projektu na modernizáciu verejného osvetlenia a tiež navrhol, upraviť 

výšku dotácie pre TJ Lokomotíva – SEZ Kraľovany  na 3000 €. V tomto bode sa prihlásil o slovo aj 

hosť zasadania p. Ľubor Had – predseda TJ Kraľovany, kde požadoval poskytnúť dotáciu  

v pôvodnej výške, zdôraznil, že TJ má vysoké náklady na dopravu, kde vyčerpajú takmer plnú 

výšku dotácie. Zdôraznil, že TJ má v obci tradíciu a nemá iné príjmy, ktoré by pokryli jej náklady 

na činnosť.  Zníženie dotácie mu bolo zdôvodnené hlavne tým, že v predchádzajúcich   rokoch TJ 

z dotácie hradila aj náklady na spotrebu elektrickej energie v budove  TJ,  čo predstavuje cca 

3000 €, kým v roku 2015 hradí  náklady na energiu obec Kraľovany zo svojho rozpočtu. 

Rozpočtové opatrenie je súčasťou zápisnice.   Prítomní schválili rozpočtové opatrenie č. 2  na 

úpravu rozpočtu Obce Kraľovany predložené starostom obce.  

 

Hlasovanie :  

za :            5 

proti :        0 

zdržal sa : 0  
 

 

  

K bodu č.5 – Návrh čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu  

 

           V tomto  bode sa prejednávalo : 

- Zvýšenie čerpanie rezervného fondu v roku 2015 na financovanie : 
 
- realizácie projektu modernizáciu verejného osvetlenia v obci Kraľovany o  2500 €.  
 



Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

K bodu č.6 – Zmluvné vzťahy s reklamnými agentúrami 

 

- Ing. Miloš Had starosta obce  navrhol, aby boli prehodnotené všetky zmluvy o nájme 

s reklamnými agentúrami na prenájom pozemkov pod reklamné panely, ktoré sú 

postavené na pozemkoch, ktoré sú síce v užívaní obce Kraľovany, ale nie sú majetkovo 

právne vysporiadané a nie je  k nim pre Obec Kraľovany  založený  list vlastníctva.  

- Pri prejednávaní tohto bodu sa o slovo prihlásil p. Ľubor Had , ktorý požadoval, aby sa 

zmluvy uzatvorili, tak ako doteraz, pretože práve tieto finančné prostriedky sú zdrojom 

príjmov pre TJ Kraľovany. 

- Prítomní poslanci súhlasili s tým, aby sa všetky nájomné zmluvy s reklamnými agentúrami 

opätovne prehodnotili tak, aby boli po právnej a vlastníckej stránke v poriadku.  

Hlasovanie : 

- za:   5 poslanci 

- proti:   0 poslancov 

- zdržal sa :        0 poslancov 

-  
K bodu č.7 – Informácie k rozsahu hodnotenia D1 

 

Ing. Miloš Had, Ing. Bibiána Rusnáková, p. Dušan Gróf, p. Jozef Zetka a Elena Hnilicová sa 

spoločne zúčastnili rokovania k variantom trasy diaľnice D1 Turany – Hubová v Bratislave, kde 

spoločne obhajovali tunelový variant, ktorý  bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 

v Kraľovanoch. V najbližšom období bude doručený rozsah hodnotenia diaľnice D1 a obec 

a všetky dotknuté osoby budú môcť podať písomné pripomienky.   O slovo sa prihlásil p. Ľubor 

Had – hosť zasadania, ktorý vyjadril obavy z tunelového variantu, ktorý podľa jeho poznatkov 

ohrozuje zdroj pitnej vody Teplička pre Obec Kraľovany. Podľa jeho názoru je vhodné sa vrátiť 



k pôvodnému riešeniu diaľnice v časti osada Kraľovany – Rieka, kde zosuvy nie sú až také kritické 

a sú technicky zvládnuteľné.  

K bodu č. 8 – Rôzne 

V bode rôzne sa prihlásili : 

- Ing. Okoličániová Katarína – navrhla, aby bolo v miestnom rozhlase vyhlasované konanie 

futbalových zápasov a tiež upozornila na to, že niektorí občania vyvážajú odpad do kontajnera na 

miestnom cintoríne. 

- Ing. Rusnáková navrhla, aby sa úradné hodiny obecného úradu každú stredu predlžili do 16.30 

hod. a v piatok navrhla alikvotné skrátenie úradnej doby. 

- p. Ľubor Had – navrhol, aby bol vypracovaný harmonogram na dokončenie územného plánu 

obce Kraľovany a aby bola pripravovaná komasácia pozemkov. Súčasne navrhol, aby lokalita Diel 

bola vyňatá z ochranného pásma. 

- Ing. Miloš Had požiadal prítomných poslancov, aby ho oprávnili robiť zmeny v rozpočte obce 

Kraľovany do výšky á 1000,-- € bez predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom. 

O zmenách bude informovať na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie : 

- za:   5 poslanci 

- proti:   0 poslancov 

- zdržal sa :        0 poslancov 

-  
- Ing. Miloš Had predložil návrh na uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve  medzi Obcou 
Kraľovany a Oravskou vodárenskou spoločnosťou a. s. o budúcom prevádzkovaní verejnej 
kanalizácie. 
Hlasovanie : 

za :            4 

proti :        0 

Zdržal sa :  0 

 
 

 

K bodu č.9 – Návrh na uznesenie 



 Návrh na uznesenie predniesla členka návrhovej komisie Ing. Katarína Okoličániová. 

Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie :  

za :            5 

proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

K bodu č.10 - Záver 

Keďže nebolo viac pripomienok k programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, starosta  

 

obce Ing. Miloš  Had sa poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:     Dušan Lepeta 

      Ing. Ján Had   

 

Zapísala:                              Emília Plžová 

 

                                                                                                                              

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

                                                                                               Ing. Miloš Had 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 



                                             OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

 

U Z N E S E N I E 

 

Zo  štvrtého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 

26. 08.  2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

      1. Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce 
2. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva 
3. Správu k „Diaľnici D1 Turany – Hubová“ 

                           
 
 

B. SCHVAĽUJE 
 

19/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce. 

Hlasovanie : 

za :              5 

proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

20/2015 
 
Dotáciu pre TJ Lokomotíva – SEZ Kraľovany v roku 2015 vo výške á 3000,-- €. 
Hlasovanie :  
za:   5 poslanci 

proti:   0 poslancov 

zdržal sa :        0 poslancov 
 
 
 



 
21/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie úradných hodín každú stredu do 16.30 hod. 

a alikvotné skrátenie úradných hodín každý piatok. 
Hlasovanie : 
za:   5 poslanci 

proti:   0 poslancov 

zdržal sa :        0 poslancov 

 
 
22/2015 
 
  Zvýšenie čerpanie rezervného fondu v roku 2015 na financovanie : 
 
- realizácie projektu modernizácie  verejného osvetlenia v obci Kraľovany o 2500,--  €. 
Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

23/2015 
Pre starostu obce právo upravovať rozpočet obce bez predchádzajúceho súhlasu obecného 
zastupiteľstva do výšky á 1000,-- € na jednu položku, s tým že na najbližšom zasadaní bude 
obecné zastupiteľstvo informovať. 
Hlasovanie :  

za :            5 

proti :        0 

Zdržal sa :  0 

 

 

 
 
 
 



24/2015 
Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti s Ľuborom Hadom na  prípravu žiadosti o dotáciu na 
opravu priestorov materskej školy v Kraľovanoch. 
Hlasovanie : 

za :            5 

proti :        0 

Zdržal sa :  0 

 
25/2015 
Plán práce hlavného kontrolóra 
Hlasovanie : 

za :            4 

proti :        0 

Zdržal sa :  0 

26/2015 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve  medzi Obcou Kraľovany a Oravskou vodárenskou 
spoločnosťou a. s. o budúcom prevádzkovaní verejnej kanalizácie. 
Hlasovanie : 

za :            4 

proti :        0 

Zdržal sa :  0 

 

 

 

C. UKLADÁ 
 

5/2015 Vypracovať harmonogram na dokončenie územného plánu obce Kraľovany. 

Hlasovanie :  

za:   5 poslanci 

proti:   0 poslancov 



zdržal sa :        0 poslancov 

Overovatelia:      Dušan Lepeta 

     Ing. Ján Had 

Zapísala :            Emília Plžová 

 

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

Ing. Miloš Had 

                      Starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


