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Obec Kraľovany 027 51 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 10. novembra 2016 v Obecnom úrade 

Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 10.11.2016 
Č. 8/2016 

Z Á P I S N I C A 

Z ôsmeho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 10. novembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

Starosta obce:    Ing. Miloš  H a d 
Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Bibiana R u s n á k o v á 

Ing. Ján  H ad 
Dušan  L e p e t a  
Ján  L a c k o  

Neprítomný - ospravedlnený:   Ladislav M a t ú š k a  

Hostia:  
1. Ing. Ivan Michalík       kontrolór obce 

2. Ing. Juraj Feranc 

3. Ing. Elena Babušiaková 

P r o g r a m: 
1. Otvorenie 
2. Informácie 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Plnenie rozpočtu za rok 2016  
5. Návrh rozpočtu na rok 2017   
6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016 
7. STK s.r.o. Liptovský Mikuláš použitie zisku z roku 2015 
8. Dodatok k zmluve o dielo – TAVPOČ 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
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10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

K bodu č.1: 
Starosta obce Ing. Miloš Had otvoril a viedol ôsme tohoročné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Privítal všetkých prítomných  poslancov a zároveň ospravedlnil p. Ladislava 
Matúšku, ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť.  
Z celkového počtu pozvaných 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci, teda sedenie obecného 
zastupiteľstva je  

uznášania schopné. 

K bodu č.2:  
Ing. Miloš Had navrhol: 

- Návrhovú komisiu Ing. Jána Hada a p. Jána Lacku. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení p. Ján Had a p. Ján Lacko.“  

- Overovateľov zápisnice Ing. Bibianu Rusnákovú a Dušana Lepetu 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice Ing. Bibianu Rusnákoú a p. 
Dušana Lepetu.“  

- Zapisovateľku Alenu Antolovú 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku p. Alenu Antolovú.“  
  
 Prítomní boli oboznámení s jednotlivými bodmi programu rokovania, kde v bode rôzne bude 
prerokované: 

- výpoveď Zmluvy KH Energy, s.r.o.  
- zmluva E.com, elektronická verzia verejnej správy 
- schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
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- schválenie otváracích hodín reštaurácie Pod Orechom prevádzkovateľa Luboša 
Gregora  

- schválenie žiadosti o dotáciu zo strany Základných škôl a to  Ľubochňa, mesto Dolný 
Kubín, CVČ Domino Vrútky 

- uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo s p. Ing. Arch. Tylkovou 
- schválenie dotácie pre rok 2017 pre TJ Lokomotíva - SEZ Kraľovany 

Program rokovania bol bez podania pripomienok a návrhov schválený. 

Ing. Miloš Had informoval o: 
- vykonanom audite za rok 2015. Tento audit vykonal Ing. Ladislav Adamec a jeho 

výsledok je pozitívny 
- žiadostiach občanov k prístupu k informáciám  v zmysle zákona č. 211/2000. Na tieto 
žiadosti je potrebné odpovedať do ôsmich pracovných dní 

- prijatej sťažnosti p. Adriany Hadovej k stavbe p. Jána Matúšku ktorá bola postúpená 
Stavebnému úradu v Dolnom Kubíne 

- ukončení čerpania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu a následnej 
platbe za  poslednú etapu  rekonštrukcie kanalizácie 

- dotácii určenej na rekonštrukciu telocvične materskej škôlky 
- zrušení Ministerstvom poľnohospodárstva výzvy Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry  v rámci modernizácie verejnej správy a rekonštrukcie verejnej a presunutí 
finančných prostriedkov do oblasti infraštruktúry 

- upravení priestorov Obecného úradu 
- postúpení pripomienok občanov k cestovnému poriadku na železničnú a autobusovú 

spoločnosť. Zatiaľ bola obdržaná odpoveď len od železničnej spoločnosti 
s vyjadrením, že pokiaľ sa počet cestujúcich nezvýši tak sa cestovný poriadok 
neuvažuje zmeniť. 

- dokončení Znaleckého posudku pre Stanicu technickej kontroly s.r.o. Liptovský 
Mikuláš 

- podaní žiadosti na Environmentálny fond na dokončenie kanalizácie v máji 2017 na 
ktoré je potrebné 127 tis €.  

p. Babušiaková sa zaujímala, koľko stála celá rekonštrukcia kanalizácie v obci a to z dôvodu, 
že  koľko by stála keby sa urobila naraz ako po etapách. Zaujímalo ju aj aká je pripojiteľnosť 
ľudí na túto kanalizáciu. 

p. Pĺžová odpovedala, že rekonštrukcia kanalizácie sa  vykonala po etapách a to z dôvodu, že 
obec nemala finančné prostriedky na jej celú jednorazovú rekonštrukciu. Financovaná bola 
s využitím dotácií a obec financovala len 5 % finančnej čiastky z každej vykonanej etapy 
rekonštrukcie kanalizácie.  

Ing. Miloš Had doplnil, že pripojiteľnosť občanov na kanalizáciu bola vypracovaná 
a pripojená k žiadosti o poskytnutie dotácií.  
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K bodu č.3:  
Ing. Miloš Had vykonal kontrolu plnenia uznesení 

Uznesenie z 20.6.2016 týkajúce sa dokončiť kúpu pozemku registra C KN parc. č.  418, 419 
a 420 bolo splnené.  

Odpredaj časti pozemku registra C KN parc. č. 522/16  v časti obce Rieka je v trvaní nakoľko  
p . Malko sa nemohol z dôvodu časovej zaneprázdnenosti tomuto venovať. 

Venovalo sa aj starostlivosti o neudržiavané pozemky. Starostlivosť a činnosť pripadá na 
vlastníka, ktorý musí udržiavať tento pozemok.  Občan susediaci s neudržiavaným pozemkom 
má možnosť podať podnet na základe ktorého sa bude tento stav riešiť. Tieto podnety rieši 
Poľnohospodárska platobná agentúra v mieste okresu obce.    

Uznesenie z 20. 07. 2016 týkajúce sa zistenia miery potrebnosti použitia zisku roku 2015  v 
spoločnosti Stanice technickej spoločnosti Liptovský Mikuláš.  
Starosta obce Ing. Had spolu poslancami boli osobne v tejto spoločnosti.  
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie z 30.8.2016 týkajúce sa zvolania verejného hovoru k otázke stanoviska obce 
Kraľovany k správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti Diaľnica D1 Turany – 
Hubová. Verejný  hovor k vyššie uvedenej otázke bol uskutočnený dňa 1. septembra 2016. 

K bodu č. 4:  
Ing. Miloš Had vyzval p. Emíliu Pĺžovú k podaniu informácií k plneniu rozpočtu za rok 2016.  

p. Pĺžová informovala, k plneniu rozpočtu obce -  k III. Q 2016 bol evidovaný celkový 
prebytok vo výške 28 376 €, ktorý vznikol prevažne z bežných príjmov, vyplatením dividendy 
a z uhradených nedoplatkov za nájom. Kapitálové príjmy - transfery z Environmentálneho 
fondu na financovanie  kanalizácie a zvýšenia energetickej efektívnosti MŠ Kraľovany obec 
obdrží do konca roku 2016.      
Ďalej podala informácie o bežných a kapitálových výdavkoch s konštatovaním, že ku koncu 
roka 2016  sa nepredpokladá taký vysoký prebytok ako k III. Q 2016.  
Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 je súčasťou zápisnice.   

Ing. Had doplnil, že sa v roku 2016 navrhuje ešte čerpanie pre 
- tohoročné novonarodené deti  
- jubilantov 
- Mikulášske balíčky pre deti do 15 rokov  
- Vianočný príspevok pre občanov dôchodcov od 70 rokov 
- uvítanie Nového roka 

Vyzval prítomných k podaniu návrhov k jednotlivým čerpaniam a následnému schváleniu.  

Prítomní poslanci schválili: 
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- dotáciu pre novonarodené deti v roku 2016 vo výške 150 € na jedno dieťa 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre novonarodené deti v roku 2016  vo 
výške 150 € na jedno dieťa.“ 

- pohostenie + 15 € na vecný dar pre jubilantov v roku 2016  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre jubilantov roku 2016 pohostenie v Penzióne 
Rosnička a vecný dar vo výške 15 € pre každého jubilanta.“ 

- Mikulášsky balíček vo výške 5 – 6 € pre jedno dieťa do 15 rokov 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mikulášsky balíček vo výške 5 – 6 € pre každé 
jedno dieťa do veku 15 rokov.“ 

- Vianočný príspevok vo výške  30 € pre občanov dôchodcov od veku 70 rokov. 
    
HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vianočný príspevok vo výške 30 € pre občanov 
dôchodcov od 70 rokov.“ 

- K uvítaniu Nového roku 2017 sumu 250 € za účelom ohňostroja pre Obec Kraľovany.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 250 € za účelom ohňostroja pre uvítanie Nového 
roka 2017.“  

Prítomní hlasovaním zobrali na vedomie plnenie rozpočtu roku 2016. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu roku 2016 Obce Kraľovany.“  

K bodu č. 5:  
Ing. Miloš Had vyzval p. Emíliu Pĺžovú k podaniu informácií k návrhu rozpočtu pre rok 2017 

p. Pĺžová informovala, že rozpočet bol vypracovaný na hlavných ekonomických kategóriách, 
bez programovej štruktúry. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 175 127 €  podľa 
skutočnosti  príjmov a výdavkov v roku 2016 so zohľadnením zvýšenia platov pre materskú 
škôlku a  verejnú správu. V prípade potreby úprav v roku 2017 by sa tieto predložili k ich 
schváleniu.  
Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice. 
K návrhu rozpočtu na roky 2017 -2019 podal odborné stanovisko hlavný kontrolór obce p. 
Ivan Michalík. 

HLASOVANIE:   

Potrebné kvórum :   3        

  
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet  Obce Kraľovany pre rok 2017.“ 

K bodu č. 6:  
Ing. Miloš Had prítomných informoval, že je potrebné určiť komisiu pre inventarizáciu 
majetku obce, ktorá bude vykonaná k 31.12.2016.  
Prítomní sa dohodli a následne schválili za predsedu inventarizačnej komisie Ing. Bibianu 
Rusnákovú a členov inventarizačnej komisie Ing. Jána Hada, p. Dušana Lepetu, p. Jána Lacka 
a p. Ladislava Matúšku.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre inventarizácie  majetku obce k 31.12.2016 
v zložení:  

- predseda Ing. Bibiana Rusnáková 
- členovia Ing. Ján Had, p. Dušan Lepeta, p. Ján Lacko, p. Ladislav Matúška.“ 

K bodu č. 7 :  

Za: 4 Ing. Had Ján, Lacko Ján, Lepeta Dušan, Ing. Rusnáková Bibiána

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Matúška Ladislav

Nehlasovali: 1
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Ing. Miloš Had informoval k použitiu zisku spoločnosti STK, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Toho 
času prebieha ukončenie znaleckého posudku STK Liptovský Mikuláš s.r.o. . Po jednom so 
spoločníkov prebieha dedičské konanie a po jeho ukončení podiel 30 %-ich  prejde na dediča.  
Ďalší spoločník je p. Slušňáková so 40 %-ým podielom a Obec Kraľovany má 30 %-ný 
podiel.  
Zisk spoločnosti z roku 2015 prešiel do nerozdeleného zisku a je ho možné čerpať na 
potrebné výdavky.  

Ing. Rusnáková konštatovala, že spoločnosť STK potrebuje investície pre rozvoj spoločnosti 
ale aj Obec Kraľovany potrebuje finančné prostriedky.  

Po diskusii k rozdeleniu zisku spoločnosti STK s.r.o. Liptovský Mikuláš za rok 2016 sa 
prítomní dohodli a schválili 30 % rozdeliť spoločníkom a 70 % ponechať na rozvoj 
spoločnosti.  
   
HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2015 spoločnosti STK s r.o. 
Liptovský Mikuláš nasledovne 30 % pre spoločníkov a 70 % pre rozvoj spoločnosti STK 
s r.o. Liptovský Mikuláš.“ 

K bodu č. 8:  
Ing. Miloš Had prítomných oboznámil, že spoločnosť STAVPOČ realizuje už tretiu etapu 
kanalizácie ktorá je financovaná z dotácií. Z dôvodu postupného financovania sa navrhuje 
Dodatkom predĺžiť do konca roku 2017 Zmluvu  o dielo ktorá bola uzatvorená 16.7.2014. 

Prítomní s návrhom súhlasili.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k zmluve o dielo uzatvorený so spoločnosťou 
STAVPOČ zo dňa 16.7.2014.“   

K bodu č. 9:  
Ing. Miloš Had prítomných informoval o obdržaní žiadosti Petra Pohánku o kúpu pozemku. 
Jedná sa o parcelu č. 522/7 o výmere 911 m2 katastrálne územie Kraľovany.  
Následne vyzval prítomných k vyjadreniu sa a odsúhlasení zámeru predaja ako aj ceny za 
uvedený pozemok.  

Prítomní po diskusii hlasovaním schválili zámer odpredaja pozemku.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 



!  9

   
„Zámer odpredaja pozemku : parcela registra C  č 522/7. ostatné plochy vo výmere 
911 m2 v prospech Petra Pohánku, bytom Kraľovany č. s. 8 za kúpnu cenu 10,00 €/
m2, s uplatnením §-u 9a ods. 8e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva ako 
prípad hodný osobitného zreteľa   z dôvodu : rozloha a poloha tejto parcely je pre 
obec nevyužiteľná. 

K bodu č. 10:  
Ing. Miloš Had privítal p. Vieru Tylkovú . 
Informoval, že Ministerstvom dopravy bola poskytnutá dotácia 4 532 € na základe ktorej sa 
mala realizovať tvorba územného plánu.  
Je nevyhnutné pre zabezpečenie návrhu územného plánu , aby sa posledné realizované zmeny 
zakomponovali do nového návrhu  Územného plánu obce Kraľovany .     

Prítomní sa dohodli, že p. Tylková čo najskôr vypracuje nový Dodatok k zmluve o dielo č. 
15/2013 ktorá bude obsahovať dopracovanie nového  návrhu územného celku Kraľovany 
a čistopisu návrhu jeho ceny.  

V bode rôzne bola ďalej prerokovaná: 
- výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov nájomcovi KH Energy s.r.o. 

z dôvodu, že tento prenajatý priestor nebol nájomcom fyzicky prevzatý a nebol 
uhradený nájom podľa zmluvne dohodnutej sumy.   

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov  
nájomcovi KH Energy s. r. o.“ 

- Zmluva o pripojení Informačného systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej 
spolupráci s poskytovateľom Data Centrum elektroinštalácie samosprávy Slovenska.   
Ide o bezplatné pripojenie servera obce k serveru ktorý zabezpečuje podanie žiadostí.   

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o pripojení k Informačnému systému 
Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci.“ 

- Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. Tento dodatok bol 
predložený k jeho schváleniu z dôvodu organizačných zmien. Mesto Dolný Kubín 
nebude od 1.1.2017 účastníkom zmluvy. Týka sa to stavebných úradov, že na 
mestských úradoch budú zvlášť rozdelené pre obce a zvlášť pre mesto. 
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HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 1 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu.“ 

- Žiadosť p. Ľuboša Gregora o otváracie hodiny v prevádzke Pod Orechom v čase 
pondelok až nedeľa v čase od 13,00 hod do 24,00 hod.  

Prítomní konštatovali, že  čas prevádzky je  aj po schválení možné kedykoľvek 
zmeniť.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otváracie hodiny poskytovania služieb  predaja 
prevádzky Pod Orechom v dni  pondelok až  nedeľa v čase od 13,00 hod do 24,00 
hod.“ 

- Žiadosť o dotáciu na žiaka pre Obec Ľubochňa, Mesto Dolný Kubín a Centrum 
voľného času Vrútky.  

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 15 € na jedného žiaka a jeden 
rok pre Obec Ľubochňa, Mesto Dolný Kubín a Centrum voľného času Vrútky.“ 

-  ústna žiadosť študentov z Bilingválneho gymnázia Sučany o prenájom priestoru - sály 
za účelom usporiadania koncertu.   

Prítomní po rozprave o zodpovednosti, garancii, zabezpečenia upratovania a údržby 
prenajatého priestoru ako aj zlej skúsenosti tento prenájom zamietli. 

- Žiadosť TJ Lokomotíva - SEZ Kraľovany o dotáciu pre rok 2017.  
Prítomní prehodnotili všetky výdavky spojené s prevádzkou a to elektrická energia, 
vodné, poistenie, prevádzky ktoré hradí obec.  

p.Ing. Feranc informoval, že spotrebovanú elektrickú energiu na ihrisku využívajú aj 
iné reklamné spoločnosti, ktorým by sa mala refakturovať.  
Ďalej podotkol, že v roku 2017 je výročie 90 rokov od založenia združenia a táto 
dotácia by bola použitá aj k pripomenutiu a oslave tohto výročia. Preto požaduje 
dotáciu o výške 7 000 €.  

Prítomní poslanci po dlhej diskusii a úvahám s konštatovaním, že pri nevyčerpaní 
celej čiastky je povinný túto časť dotácie vrátiť späť obci túto žiadosť schválili. 
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HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre rok 2017 dotáciu vo výške 7 000 € pre  TJ 
Lokomotíva - SEZ Kraľovany.“ 

K bodu č. 11:  
Ing. Miloš Had  vyzval prítomných v bode programu Diskusia a príspevky a podnety.  

Nikto sa do diskusie neprihlásil.  

K bodu č. 12:  
Ing. Miloš Had, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. 
O prijatých uzneseniach informoval p.Ing. Had Ján a sú súčasťou Zápisnice 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 10. novembra 2016.“ 

K bodu č. 12:  
Ing. Miloš Had, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Bibiána Rusnáková  

                       p. Dušana Lepeta                                               
     

        Ing. Miloš Had                                                              
          starosta obce 
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OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 186 

U Z N E S E N I E 

 Z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
10. novembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

v súlade s   § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov  

      A. prerokovalo  

       1. návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 

B. BERIE NA VEDOMIE 
    

1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva 
2. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2016 
3. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019. 

      4, Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 
      5. Neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Kraľovany 

6. Správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2016 

A. SCHVAĽUJE 

Uznesenie č. 38/2016 
Finančný príspevok pre novonarodené deti v roku 2016  vo výške 150 € na jedno dieťa,     
príspevok bude poskytnutý matke. 

Uznesenie č. 39/2016. 
Pre jubilantov, ktorí dosiahnu v  roku 2016 - 65,70,75,80,85,90,95 a viac rokov pohostenie 
v Penzióne Rosnička a vecný dar vo výške 15 € pre každého jubilanta. 
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Uznesenie č.40/2016 
Mikulášsky balíček vo výške  od 5 do  6 € pre každé  dieťa do veku  15 rokov vrátane. 

Uznesenie č. 41/2016 
Vianočný príspevok vo výške 30 € pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Kraľovanoch 
a dosiahli vek 70 a viac rokov.  

Uznesenie č. 42/2016 
Sumu 250 € za účelom ohňostroja pre uvítanie Nového roka 2017. 

Uznesenie č. 43/2016 

Rozpočet na rok 2017 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:   

Bežný rozpočet            príjmy: 175127,00 €,    výdavky: 175127,00 €    
Kapitálový rozpočet            príjmy:           0,00 €,    výdavky:           0,00 € 
Finančné operácie            príjmy:           0,00 €,    výdavky:           0,00 € 

Rozpočet SPOLU 
- príjmy                                       175127,00 € 
- výdavky                                    175127,00 € 
- prebytok                                              0,00 € 

2.) prevod z rezervného fondu              0,00 €  

3.) použitie prostriedkov rezervného fondu : prostriedky rezervného fondu sa nepoužijú   
     
Hlasovanie:    

    Potrebné kvórum :   3        
                                        

Uznesenie č. 44/2016 
Komisiu pre inventarizácie  majetku obce k 31.12.2016 v zložení:  

- predseda Ing. Bibiána Rusnáková 
- členovia Ing. Ján Had, p. Dušan Lepeta, p. Ján Lacko, p. Ladislav Matúška. 

Za: 4 Ing. Had Ján, Lacko Ján, Lepeta Dušan, Ing. Rusnáková Bibiána

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1 Matúška Ladislav

Nehlasovali: 1
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Uznesenie č. 45/2016 
Rozdelenie zisku za rok 2015 spoločnosti STK s r.o. Liptovský Mikuláš nasledovne 30 % 
pre spoločníkov a 70 % pre rozvoj spoločnosti STK s r.o. Liptovský Mikuláš na  
rekonštrukciu a obnovu firmy. 

Uznesenie č.46/2016 
Dodatok k zmluve o dielo uzatvorený so spoločnosťou STAVPOČ zo dňa 16.7.2014. 

Uznesenie č. 47/2016 
Zámer odpredaja pozemku : parcela registra C  č 522/7. ostatné plochy vo výmere 911 m2 
v prospech Petra Pohánku, bytom Kraľovany č. s. 8 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, 
s uplatnením §-u 9a ods. 8e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva ako prípad 
hodný osobitného zreteľa   z dôvodu : rozloha a poloha tejto parcely je pre obec 
nevyužiteľná. 

Uznesenie č. 48/2016 
Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov  nájomcovi KH Energy s. r. o. 

Uznesenie č. 49/2016 
Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej 
spolupráci. 

Uznesenie č. 50/2016 
Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. 

Uznesenie č. 51/2016 
Otváracie hodiny poskytovania služieb  predaja prevádzky Pod Orechom v dni  pondelok 
až  nedeľa v čase od 13,00 hod do 24,00 hod. 

Uznesenie č. 52/2016 
Finančný príspevok vo výške 15,00 € na žiaka vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom 
v obci Kraľovany, navštevujúcich ZŠ v Ľubochni – zriaďovateľ Obec Ľubochňa, ZŠ 
v Dolnom Kubíne – zriaďovateľ mesto Dolný Kubín a CVČ DOMINO Vrútky pre školský 
rok 2016/2017. 

Uznesenie č. 53/2016 
Pre rok 2017 dotáciu vo výške 7 000 € pre  TJ  Lokomotíva - SEZ Kraľovany. 

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Bibiana Rusnáková  

                       p. Dušana Lepeta                                                   
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        Ing. Miloš Had 
                                                                        starosta obce


