
 Obec Kraľovany 027 51 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  

22.06. 2016 



Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  30.06. 2016  

Číslo: 3/2016 

Zápisnica 

Napísaná z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, 
konaného 

22. júna 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 

            

                                                                               

       

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. Katarína Okoličániová 

                                                                         p.  Dušan Lepeta 

Návrhovú komisiu:                                        Ing. Ján Had 

             p.  Ján Lacko 

Zapisovateľa : p. Plžová Emília                         
       



Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácie 

4. Záverečný účet  a výročná správa za rok 2015 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

6. Návrh na použitie rezervného fondu 

7. Návrh na použitie účelovo určených finančných prostriedkov za 
spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov 

8. Financovanie projektu - Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ 

                          9. Návrh úpravy rozpočtu  

                        10. Zámer odkúpenia pozemkov za účelom bytovej výstavby 

                        11. Rôzne 

                        12. Diskusia 

                        13. Návrh na uznesenie 

                        14. 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.  Dušan Lepetu    a Ing. Katarína Okoličániovu. Návrhovú komisiu: p. Ján Lacko a 
Ing. Ján Had. Zapisovateľa 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  
a konštatoval, že : 

- o odpredaj  osobných automobilov felícia, felicia kombi a passat, ktoré sú 
majetkom obce nie je záujem a  preto budú odhlásené z  evidencie motorových 
vozidiel  

- na ohodnotenie majetku firmy STK, a. s. Liptovský Mikuláš bol vybratý znalec Ing. 
Roman Hýrrošš, riaditeľ spoločnosti INTERAUDIT s.r.o. a bola vybraná metóda 
pomocou ktorej bude  majetok danej firmy ohodnotený. 

K bodu č. 3 – Informácie 

Starosta obce Ing. Miloš Had informoval prítomných poslancov o : 

- podaní oznámenia reklamnej agentúry Arton-Nubium o  zmene doby trvania 
reklamných stavieb 

-  žiadosti p. Ševčíka Vladimíra ohľadom sprístupnenia informácií k podnikateľským 
aktivitám v časti obce Rieka 

- doplatení nájmu za prenájom pozemkov do konca apríla 2016 firmou Zeda - 
Betón, čím firma    splnila svoje záväzky voči obci 

- začatí konania ohľadom odstránenia stavby p. Petra Kubindu 

- ukončení nájomného vzťahu s firmou Prameň, s.r.o. k júnu 2017 

- výpovedi nájomnej zmluvy s firmou KH Energy, s.r.o. Martin  

- prebiehajúcich prácach na budove MŠ a ich ukončení do konca augusta 2016 

- realizácii druhej etapy kanalizácie v  obci, ktorá bude ukončená do konca roku 
2016 

- realizácii rekonštrukčných prác v  priestoroch bývalej prevádzky firmy Falck, 
obvodného  lekára a v kancelárii OÚ 

- prerušení prevádzky staničnej reštaurácie a v  nadväznosti na túto skutočnosť 
prebehlo jednanie so zástupcami firmy Jednota a CBA ohľadne využitia priestorov 
na obchodné účely 

- riešení sťažnosti p. Ľubora Špirka voči p. Marekovi Drengubiakovi k  odtoku 
dažďovej vody, ktorou sa zaoberala komisia verejného poriadku a Ing. Baricová zo 
stavebného úradu v D. Kubíne 

- podaní sťažnosti Ing. Adriany Hadovej voči p. Petrovi Rusnákovi k  umiestneniu 
výtokovej rúry a vytekaniu vody v hraničných priestoroch pozemku 



K bodu č. 4 – Záverečný účet  a Výročná správa za rok 2015 

Pani Emília Pĺžová informovala prítomných poslancov o   Záverečnom účte  
a Výročnej správe obce Kraľovany a rozpočtovom hospodárení za rok 2015. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a  celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytku  rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške á 6711,38 €. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Výročnú správu za rok 2015. 
Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Kontrolór obce p. Ivan Michalík na základe prednesenej správy o záverečnom účte  
za rok 2015 predniesol stanovisko v ktorom skonštatoval, že nemá žiadne výhrady 
k celoročnému hospodáreniu obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu 
hlavného kontrolóra za rok 2016. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 6 a 8 – Návrh na požitie rezervného fondu 

OZ schvaľuje  použitie  rezervného fondu vo výške 51610,-- € na : 

1/ dofinancovanie projektu Kanalizácia a ČOV Kraľovany – 2. etapa, vo výške á  
5264,-- € 

2/ dofinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ vo výške  á 
3346,-- € 

3/ zakúpenie pozemku parc. ć. 418/2,419 a 420 k. ú. Kraľovany vo výške á 43000,-- 

Hlasovanie : 

Za :             5 



Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 7 – Návrh na použitie účelovo určených finančných prostriedkov za 
spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov 

OZ schvaľuje použitie účelovo určených finančných prostriedkov za spoločenskú 
hodnotu vyrúbaných stromov vo výške 16 500.-- € v rámci projektu starostlivosti o 
dreviny. Z toho na bežné výdavky vo výške 13642,-- €  na kapitálové výdavky vo 
výške á 2858,-- €. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :   0 

K bodu č. 9 – Návrh úpravy rozpočtu  

Starosta obce Ing. Miloš Had podal návrh na úpravu rozpočtu obce. Návrh bol 
poslancom OZ  doručený vopred a je prílohou zápisnice. Po zhodnotení 
navrhovaných úprav bol návrh úpravy rozpočtu schválený.  

Hlasovanie : 

Za :              5 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

K bodu č. 10 – Zámer odkúpenia pozemkov za účelom bytovej výstavby 

Obec má záujem o odkúpenie pozemku parc. č. 418/2 , 419 , 420 v katastri obci 
Kraľovany, vedľa budovy urbárskeho domu za cenu á  43000,00 €.  Ohľadom využitia 
pozemku za účelom bytovej výstavby podľa názoru viacerých poslancov je potrebné 
zvolať verejný hovor a rozdiskutovať túto problematiku s občanmi. OZ schvaľuje 
odkúpenie pozemku. 



Hlasovanie :  

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

K bodu č. 11 – Rôzne 

1. Firma FAUNEX podala žiadosť o odkúpenie pozemkov prislúchajúcich k pozemku 
522/16 v k. ú. Kraľovany – Rieka. OZ prejavilo záujem odpredať pozemok a poverilo 
starostu obce dohodnúť predajnú cenu a pripraviť vytýčenie geometrického plánu. 

2. Obec Kraľovany požiadala firmu STK, a.s. o vyplatenie podielu zo zisku za roky 
2004, 2005. 

3. Pán Sopúch Vladimír požiadal o dočasné umožnenie využitia priestoru v lome, za 
účelom pretriedenia uskladneného materiálu. 

4. Počas konania sa Pltníckych dní 2016 bude v obci odhalená busta p. Jozefa 
Krónera, ktorého rodičia žili v našej obci do roku 1920. Na jej realizáciu budú 
použité finančné prostriedky získané darovaním. 

5. V najbližšom období sa uskutoční stretnutie s Ing. Tylkovou – projektantkou 
územného plánu obce. 

6. Pani Pĺžová informovala o registratúrnom poriadku a o sadzobníku správnych 
poplatkov. 

7. Nakoľko obec vlastní zastaralý program Prevádzkového poriadku pohrebiska bolo 
navrhnuté zakúpenie nového programu. 

8. Ing. Okoličániová tlmočila nespokojnosť občanov voči vlastníkom pozemkov, 
ktorí sa o ne nestarajú. 

9.  Ing. Rusnáková predniesla žiadosť FO- FOMAT z Martina o prenájom 
viacúčelového  ihriska na 5 dní. 

Hlasovanie : 

Za :               5 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 



11. Ing. Rusnáková informovala o novej knihe Kraľovany ktorej autorom je Jakub 
Had a bola mu navrhnutá finančná odmena vo výške 150 EUR. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

12. Ing. Rusnáková navrhla zvýšenie základného platu starostu obce od 01. júla 
2016  o  10%. 

Obecné zastupiteľstvo určuje 

starostovi OBCE Kraľovany  Ing. Milošovi Hadovi podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 
zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z. z. 
v znení zákona č. 154/2011 Z. z.  

plat v rozsahu platného úväzku mesačne vo výške 1448,00 Eur s účinnosťou od 
01.07.2016. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

13. Ing. Miloš Had navrhol na vykonanie auditu účtovnej  závierky  AT-AUDIT s.r.o. 
auditorská spoločnosť, Licencia UDVA č. 99,  M.Hattalu 2298/19, P- O. Box 103 026 
01  Dolný Kubín 

Hlasovanie : 

Za :             5 

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. Katarína Okoličániová 

      p. Dušan Lepeta 

Zapísal:                                      p. Plžová Emília 

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

                                                                                              Ing. Miloš Had 

                                                                                             Starosta obce 
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U Z N E S E N I E 

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

22. 06.  2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 

            

B. SCHVAĽUJE 

14/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytku  rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške á 6711,38 €. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu. 
Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 



15/2016 

OZ schvaľuje použitie  rezervného fondu vo výške 51610,-- € na : 

1/ dofinancovanie projektu Kanalizácia a ČOV Kraľovany – 2. etapa, vo výške á  
5264,-- € 

2/ dofinancovanie projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ vo výške  á 
3346,-- € 

3/ zakúpenie pozemku parc. č. 418/2 , 419  a 420, k. ú. Kraľovany vo výške á 
43000,-- 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

16/2016 
OZ schvaľuje použitie účelovo určených finančných prostriedkov za spoločenskú 
hodnotu vyrúbaných stromov vo výške 16 500.-- € v rámci projektu 
starostlivosti o dreviny. Z toho na bežné výdavky vo výške 13642,-- €  na 
kapitálové výdavky vo výške á 2858,-- €. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :         0 

Zdržal sa :   0 

17/2016 

Úpravu rozpočtu obce. 

Hlasovanie : 

Za :                5 



Proti :           0 

Zdržal sa :    0 

18/2016 

Odkúpenie pozemku parc. č. 418/2 , 419 vo výmere , 420 vo výmere  v katastri 
obci Kraľovany za dohodnutú cenu 43000,-- €. 

Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

19/2016 

Žiadosť pre  firmu STK, a. s. Liptovský Mikuláš o vyplatenie podielu zo zisku za 
roky 2004, 2005 

Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

20/216 

Smernicu o finančnej kontrole. 

Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

21/216 



Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Kraľovany. 

Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

22/2016 

Sadzobník správnych poplatkov. 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

23/2016 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

24/2016 

Zakúpenie programu na evidenciu a správu  pohrebiska. 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

25/2016 

Dočasné využitie priestorov v lome pre p. Sopúcha. 



Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

26/2016 

Odhalenie busty p. Jozefovi Krónerovi počas Pltníckych dní 2016. 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

27/2016 

Prenájom viacúčelového ihriska pre FO FOMAT Martin za á 100 EUR. 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

28/2016 

Odmenu vo výške 150 EUR pre p. Jakuba Hada za tvorbu knihy o Kraľovanoch. 
Hlasovanie :  

Za :              5 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

29/2016 

Zvýšenie základného platu pre starostu obce o 10%. 

Obecné zastupiteľstvo určuje 

starostovi OBCE Kraľovany  Ing. Milošovi Hadovi podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 
zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z. z. 
v znení zákona č. 154/2011 Z. z.  



plat v rozsahu platného úväzku mesačne vo výške 1448,00 Eur s účinnosťou od 
01.07.2016. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

30/2016 

Auditora pre vykonanie auditu účtovnej závierky na rok 2015 

Na vykonanie auditu účtovnej  závierky  na rok 2015 schvaľuje  obecné 
zastupiteľstvo AT-AUDIT s.r.o. auditorská spoločnosť, Licencia UDVA č. 99,  M. 
Hattalu 2298/19, P- O. Box 103 026 01  Dolný Kubín. 

Hlasovanie : 

Za :             5 

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

C. UKLADÁ STAROSTOVI OBCE 

1. Pripraviť kúpu pozemku parc. č. 418/2, 419, 420 v katastri obci Kraľovany. 

             2. Pripraviť odpredaj pozemkov prislúchajúcich k pozemku č. 522/16 v k. 
ú.                                           Kraľovany-Rieka.     

              3. Doriešiť starostlivosť o neudržiavané pozemky. 

Overovatelia:                 Dušan Lepeta 

                Ing. Katarína Okoličániová 

Zapísal :                 Emília Plžová 



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

Ing. Miloš Had 

                      Starosta obce 


