
Obec Kraľovany 027 51 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  

31.03. 2016 



Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  31.03. 2016  

Číslo: 2/2016 

Zápisnica 

Napísaná z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, 
konaného 

31. marca 2016  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 

                                                                               Ing. Juraj Feranc 

                                                                               p. Dušan 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 3 
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 

                                                                         Ing. Bibiána Rusnáková     

Návrhovú komisiu:                                        Ing. Ján Had 

             Ing. Bibiána Rusnáková 



Zapisovateľa:                                                    
                                                                    

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácie 

4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2023 

5. Financovanie kanalizácie 2. etapa  

6. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy pre Rybársky spolok 

7. Financovanie TJ Kraľovany 

8. Rôzne 

                          9. Diskusia 

                        10. Návrh na uznesenie 

                        11.  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.  Jána Lacka   a  Ing. Bibiánu Rusnákovú. Návrhovú komisiu: Ing. Bibiánu 
Rusnákovú a Ing. Jána Hada. Zapisovateľa 

Ing. Bibiánu Rusnákovú. 

Hlasovanie : 

Za :             3 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 



 Starosta obce Ing. Miloš Had previedol kontrolu plnenia uznesení  
a konštatoval, že : 

- p. Vladimír Sopúch doplnil svoj podnikateľský zámer priamo valnej hromade 
Spoločenstva urbariátu Kraľovany. 

- uskutočnilo sa jednanie so spoločnosťou Faunex, 

- Zeda betón naďalej trvá na nájomnej zmluve, 

- pani architektka tak, ako bolo dohodnuté zaslala požadovaný zoznam organizácii, 

- k návrhu Turanského rybárskeho zväzu sa vyjadril Kraľovanský rybársky zväz, 

- so Spoločenstvom urbariátu Kraľovany už v  roku 2008 bola uzatvorená nájomná 
zmluva na pozemky nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku. 

    
K bodu č. 3 – Informácie 

Starosta obce Ing. Miloš Had informoval prítomných poslancov o : 

- Okresný úrad Žilina . Odbor starostlivosti o  životné prostredie – plán práce 
environmentálnej záťaže  - Kraľovany , rušňové depo a  kópia zápisnice 
z 24.02.2016 

- PRODEX – stanovisko obce k  výstavbe informačného systému pre cestujúcu 
verejnosť v ŽST Kraľovany. 

- Dokončenie rekonštrukcie priestorov materskej školy a  vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie. 

- Obec prijala oznámenie z Environmentálneho fondu o poskytnutí dotácie vo výške 
100 tis. € na Kanalizáciu a ČOV Kraľovany – 2 etapa, v krátkom čase bude podpísaná 
zmluva o poskytnutí dotácie. Kanalizácia sa bude realizovať  na hornom konci obce 
po Dušana Tabačáka a cintorínska ulica. 

- Prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania na projekt „Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti MŠ“. 

- Bola vypracovaná a odovzdaná uzávierka za rok 2015. 

-Národná diaľničná spoločnosť bola posúdiť zosuv cesty za Váhom a  bude ju 
rekonštruovať. 

K bodu č. 4 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 
-2023 



Starosta obce Ing. Miloš Had informoval prítomných poslancov o vypracovanom 
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 -2023. 
Program bol poslancom vopred doručený, mohli sa k nemu vyjadriť a ich 
návrhy boli  doň zapracované, preto bol jednohlasne schválený. 

: 

Hlasovanie : 

Za :             3 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 5 – Financovanie kanalizácie 2. etapa 

Ing. Miloš Had informoval poslancov o tom, že  projekt Kanalizácia a ČOV Kraľovany 
je potrebné dofinancovať vo výške  5263,16 €. Súčasne navrhol, aby sa využili 
prostriedky uložené v rezervnom fonde obce Kraľovany. 

Hlasovanie : 

Za :             3 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 6 – Prerokovanie návrhu zmluvy pre Rybársky spolok 

Rybársky spolok Kraľovany posúdil návrh Turanského rybárskeho spolku a  súhlasil 
s  dodatkom k  nájomnej zmluve. Preto prítomní poslanci jednohlasne súhlasili 
s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve. 

 Hlasovanie : 

Za :             3 



Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 7 – Financovanie TJ Kraľovanz 

 Starosta navrhol poslancom, aby v roku 2016 bol pre TJ Kraľovany poskytnutý 
finančný príspevok vo výške á 5000,00 €, na pokrytie ich nákladov na činnosť. 
S návrhom prítomní súhlasili .  

Hlasovanie : 

Za :             3 

Proti :         0 

Zdržal sa :   0 

V tomto bode vystúpil zástupca TJ Kraľovany – Ing. Juraj Feranc, kde 
obhajoval záujmy a potreby TJ Kraľovany. 

K bodu č. 8 – Rôzne 

Pán starosta oboznámil poslancov s ponukou na zakúpenie mapového portálu, ktorý 
bude prístupný pre verejnosť na webovej  stránke obce Kraľovany – je možné si ho 
kedykoľvek prezerať, bude 2 x ročne aktualizovaný – vstupná cena je 480 €. 
Prítomní súhlasili s jeho zakúpením  

Hlasovanie : 

Za :              3 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 



K bodu č. 9 – Diskusia 

Prítomní diskutovali o tom, že je potrebné prerobiť balkón v kultúrnom dome – 
zaskliť ho, dorobiť okná, opraviť podlahy, omietky a potom ho využívať pre 
mládež.  

K bodu č. 11 – Návrh na uznesenie 

 Návrh na uznesenie predniesla členka návrhovej komisie Ing. Bibiána 
Rusnáková. Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie : 

Za :               3 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

K bodu č. 12 - 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:     Ing. Bibiána Rusnáková 

      Ján Lacko 

Zapísal:                              Ing. Bibiána Rusnáková 



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

                                                                                               Ing. Miloš Had 

                                                                                               Starosta obce 

                                             OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

U Z N E S E N I E 

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

31. 03.  2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

      1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
2. Ročnú uzávierku za rok 2015 
3. Neplatnosť zmluvy o budúcej zmluvy so spoločnosťou FAUNEX 

B. SCHVAĽUJE 

8/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Spoločný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obcí na roky 2015 – 2023. 
Hlasovanie : 

Za :             3 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 



9/2016 

Spolufinancovanie projektu „Kanalizácia a ČOV Kraľovany – 2 etapa“ v roku 
2016 z rezervného fondu obce Kraľovany vo výške 5263,16 €. 
 Hlasovanie :  
za:   3 

proti:   0  

zdržal sa :        0  

10/2016 

Finančný príspevok z rozpočtu obce pre TJ Kraľovany v roku 2016 vo výške á 5000,00 
€. 
Hlasovanie : 
za:   3 

proti:   0  

zdržal sa :        0  

11/2016 

Dodatok k nájomnej zmluve s Rybárskym spolkom Kraľovany . 
Hlasovanie : 

Za :              3 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

12/2016 

Zakúpenie mapového portálu. 
Hlasovanie :  

za :              3 

proti :         0 

Zdržal sa :  0 



13/2016 

Pripraviť odpredaj osobných motorových vozidiel : felícia, felícia kombi  
a passat. 

Hlasovanie :  

za :              3 

proti :         0 

Zdržal sa :  0 

Overovatelia:      Ján Lacko 

                 Ing. Rusnáková Bibiána 

Zapísal :                   Ing. Rusnáková Bibiána 

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

Ing. Miloš Had 

                      Starosta obce 




