
Obec Kraľovany 027 51 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  

26. 10. 2015 

Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  26. 10. 2015  



Číslo: 5/2015 

Zápisnica 

Napísaná z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, 
konaného 

 26. 10. 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 

                                                                            

                                                                               

       

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 4 poslanci, teda sedenie 
Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení uznášania schopné. 

Menuje: 

Overovateľov:                                              Ján Lacko 

                                                                               Dušan Lepeta 

Návrhovú komisiu:                              Ing. Hán Had 

      Ing. Katarína Okoličániová 



Zapisovateľa:                                               Emília Plžová    
                                                                      

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácie 

4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

5. Inventarizácia majetku obce 

6. Prenájom nehnuteľností 

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 p. Jána Lacka. Návrhovú komisiu: Ing. Jána Hada a Ing. Katarínu 
Okoličániovú. Zapisovateľku: p. Emíliu Plžovú  

Hlasovanie : 

Za :             4 

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 : 

- Podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
na činnosť DHZ Kraľovany, na projekt zvýšenia energetickej efektívnosti MŠ Kraľovany 
a o žiadosti na dobudovanie Kanalizácie a ČOV Kraľovany 2. etapa. 

- O uskutočnenom zájazde občanov Kraľovian na Moravu. 

- O vykonaných prácach na Dome smútku a plánovaných prácach v posilovni a knižnici 
a v kultúrnom dome. 

       

K bodu č.4 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja o 

Starosta obce Ing. Miloš Had   informovali poslancov o postupe prác na príprave 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na  nasledovné obdobie. Požiadal 
poslancov, ktorým sa doposiaľ nepodarilo odoslať potrebný dotazník pre spracovanie 
programu, aby tak v čo najkratšom čase urobili. O ďalšom postupe prác bude 
informovať na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.  

  

K bodu č.5 – Inventarizácia majetku obce 

           V tomto  bode bolo navrhnuté starostom obce a schválené OZ vykonanie 
inventarizácie majetku obce k  31. 12. 2015 bez fyzickej inventarizácie a zloženie 
inventarizačnej komisie .                        Predseda : Ing. Ján Had 

Členovia : Ján Lacko 

                   Dušan Lepeta 

                    Ing. Katarína Okoličániová 

                    Ing. Bibiána Rusnáková 

Hlasovanie : 



Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

                

                                    

K bodu č.6 – Prenájom nehnuteľnosti 

- Ing. Miloš Had starosta obce  predložil prítomným poslancom dodatok o urovnaní 
so spoločnosťou ARTON s. r. o. Žilina. Prítomní poslanci sa oboznámili 
s dodatkom a jednohlasne ho schválili. 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

- Starosta obce Ing. Miloš Had navrhol, aby sa budova bývalého urbáru ponúkla na 
prenájom a to ponukou v tlači, na internetovej stránke obce a na budove, 
nakoľko je nedostatočne  využívaná. Nevykurovanie a nevetranie budovy 
spôsobuje jej vlhnutie. Všetci prítomní súhlasili s jeho návrhom. 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 7 – Rôzne 



V bode rôzne sa prihlásili : 

- Ing. Miloš Had informoval o tom, že obci bola uložená pokuta Slovenskou inšpekciou 
životného prostredia v Žiline za nelegálnu skládku v katastri obce , v bani a to aj 
napriek tomu, že obec urobila nápravné opatrenia – osadila závoru a z prevažnej časti 
bol odpad odstránený a zasypaný. Všetci prítomní konštatovali, že nelegálne skládky 
na území obce tvoria cudzí tvorcovia odpadu, keďže kataster vedie popri hlavnej ceste 
a nie je možné ho neustále monitorovať.  

- Ing. Miloš Had požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k príspevku pre dôchodcov, ktorý 
bol v  minulosti vyplácaný obcou občanom vo veku 70 a vyššie vo výške 50 €. Po 
rozprave bolo dohodnuté vyplatenie týmto občanom príspevok na osobu vo veku 70 
rokov a viac á 30,00 €, 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

- Ing. Miloš Had navrhol : 

1, usporiadať  pre dôchodcov jubilantov posedenie s  večerou a  vecnými darmi 
v penzióne Rosnička s predpokladanými nákladmi cca 500 €. 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

2. Príspevok rodičom ktorým sa v roku 2015 narodilo dieťa vo výške á 150,00 €. 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 



Zdržal sa :  0 

3. Mikulášsky večierok pre deti a dospelých. Budú zabezpečené deťom balíčky 
v  hodnote cca 3,50 € a  zabíjačkové pohostenie, ktorého cena bude ešte 
upresnená.  

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č.8 – Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

  

K bodu č.9 – Návrh na uznesenie 

 Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Ing. Ján Had. Uznesenie 
je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie :  

za :            4 

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 

      Ján Lacko 

Zapísala:                              Emília Plžová 

                                                                                                                              

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

                                                                                               Ing. Miloš Had 

                                                                                               Starosta obce 

                                             OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

U Z N E S E N I E 

Z piateho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v  Kraľovanoch, ktoré sa 
konalo dňa 



26. 10.  2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

      1. Správu auditora za rok 2014 
2. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva 

                           

B. SCHVAĽUJE 

28/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2015 bez 
fyzickej inventúry a inventarizačnú komisiu v zložení :  
Predseda : Ing. Ján Had 

Členovia : Ján Lacko 

                    Dušan Lepeta 

                    Ing. Katarína Okoličániová 

                    Ing. Bibiána Rusnáková 

Hlasovanie : 

Za :             4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

                

                                  

29/2015 

Vyplatenie príspevku občanom vo veku 70 a viac rokov vo výške á 30 €. 
Hlasovanie :  
za:   4 

proti:   0  

zdržal sa :        0  



30/2015 

Vyplatenie príspevku vo výške á 150 € rodičom, ktorým sa v roku 2015 narodilo dieťa. 
Hlasovanie : 
za:   54 

proti:   0  

zdržal sa :        0  

31/2015 

Posedenie jubilantov vo veku 65,70,75,80,85,90 a viac rokov  s večerou a malými 
darčekmi v penzióne Rosnička.  
Hlasovanie : 

Za :              4 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

32/2015 
Mikulášske balíčky deťom v cene cca 3,50 € a Mikulášske zabíjačkové pohostenie 
pre všetkých občanov. 
Hlasovanie :  

za :              4 

proti :         0 

Zdržal sa :  0 

33/2015 
Dohodu o urovnaní so spoločnosťou ARTON s. r. o. Žilina- 

Hlasovanie :  

za :              4 

proti :         0 



Zdržal sa :  0 

C. UKLADÁ 

6/2015 Vypracovať a zverejniť ponuku na prenájom bývalej urbárskej budovy. 

Hlasovanie :  

za:   4  

proti:   0  

zdržal sa :        0  

Overovatelia:      Dušan Lepeta 

                 Ján Lacko 

Zapísala :            Emília Plžová 

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

Ing. Miloš Had 

                      Starosta obce 


