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Obec Kraľovany 027 51 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 15. decembra 2016 v Obecnom úrade 

Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 15.12.2016 
Č. 9/2016 

Z Á P I S N I C A 

deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 15. decembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš     H a d 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     Ing.       Ján         H ad 

                                               Dušan    L e p e t a  
                                               Ján          L a c k o  

Neprítomný - ospravedlnený:             Ing.       Bibiana  R u s n á k o v á 
                                                                              Ladislav  M a t ú š k a 

Hostia:  
1. Ing. Ivan Michalík 

2. Emília Plžová 

3. Peter Pásztor 

P r o g r a m: 
1. Otvorenie 
2. Informácie 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Úprava rozpočtu obce 
5. Návrh prerokovania zámeru dopravnej cesty Lipovec – Ružomberok  
6. Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitého zreteľa. Parcela č. 522/7, registra 

C KN k.u. Kraľovany 
7. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Parcela č. 

522/59, registra C KN k.ú. Kraľovany  
8. Rôzne 
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9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

K bodu č.1: 
Starosta obce Ing. Miloš Had otvoril a viedol deviate tohoročné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Privítal všetkých prítomných  poslancov. Z celkového počtu pozvaných 5 
poslancov sú prítomní 3 poslanci, teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je  

uznášania schopné. 

Ing. Miloš Had navrhol: 
- Návrhovú komisiu Ing. Ján Had a p. Ján Lacko 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení p. Ján Had a p. Ján Lacko.“  

- Overovateľov zápisnice Ing. Ján Had a p. Dušan Lepeta 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
    
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice Ing. Ján Had a p. Dušan 
Lepeta.“  

- za zapisovateľku Alenu Antolovú 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva     
p. Alenu Antolovú.“  
  
 Prítomní boli oboznámení s jednotlivými bodmi programu rokovania, kde v bode rôzne bude 
prerokované: 

- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 15/13 kde sa zhotoviteľ Ing. Arch. Monika Tylková 
zaväzuje vypracovať a odovzdať Územný plán obce Kraľovany 

- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s Technickými službami 
Ružomberok 

- Zmluva so sprostredkovateľom o spracovaní agendy podľa § 8 zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so sprostredkovateľom 
Obec Oravský Podzámok – Spoločný školský úrad 



!  4

- Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017  
- Zhrnutie roka 2016 

Ing. Miloš Had poznamenal, že prítomný občania obce budú môcť vystúpiť v bode Rôzne.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Kraľovany.“  

K bodu č.2:  
Ing. Miloš Had informoval o: 

- O vypracovaní znaleckého posudku spoločnosti STK Liptovský Mikuláš s r.o. kde je 
Obec Kraľovany 30% spoločník. Prítomní boli oboznámení o čistom obchodnom 
podiely Obce Kraľovany v tejto spoločnosti. Taktiež, že bolo ukončené dedičské 
konanie a je známy ďalší spoločník s 30 % -ným podielom. Taktiež upozornil, že 
pravdepodobne budú chcieť od Obce Kraľovany odkúpiť podiel, čím sa bude 
zastupiteľstvo zaoberať v danom čase.    

- Obdržanom liste od spoločnosti PRAMEŇ-SK s.r.o. v ktorom vyjadrujú záujem  
možnosti uplatnenia si opcie z nájomnej zmluvy. Predĺženie nájomnej zmluvy 
opätovne na 5 rokov, prípadne zaslanie informácie o podmienkach súťaže nájmu 
priestorov. Prítomní boli oboznámení, že v júni 2017 vyprší doba nájmu, taktiež 
uvažovažujú o uložení parkovného a ohradení priestoru. 

- Liste p. Adriany Hadovej ohľadom zrušenia nájmu obecnej cesty. Toto zrušenie nie je 
jednoznačný proces a rieši  sa s právnikom, aby došlo k uspokojivému výsledku oboch 
strán. Je potrebné zistiť vlastníctvo tejto cesty po jednotlivých obdobiach. Táto 
situácia je v riešení.  

- Uskutočnenej kontrole na výkon štátneho dozoru plnenia povinností vyplývajúcich zo 
zákona o odpadoch. Boli skontrolované skládky, zmluvy ohľadom likvidácie 
nebezpečného dopadu. Výsledok kontroly je pozitívny. Taktiež je možné, aby obec 
požiadala o finančné prostriedky pre likvidáciu čiernych skládok.      

- Vykonaní štátneho stavebného dohľadu vo veci Jána Matúšku na podnet p. Adriany 
Hadovej ohľadom prestavby nehnuteľnosti.  

- Požiadaní Krajského riaditeľstva dopravného inšpektorátu o preloženie a osadenie 
smerových tabúľ označujúcich obec a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti.  

- O podnete Jozefa Zetku na Národnú kriminálnu agentúru  na firmu Sopúch ohľadne 
povolenia na vyskladnenie zásob. Tento podnet kriminálna agentúra postúpila 
k riešeniu na Políciu v Dolnom Kubíne. 

- Podpísaní nových Zmlúv do spoločnosťou SSE a.s. ohľadom dodávky a ceny za 
spotrebovanú energiu. Podpísaním nových zmlúv došlo k poníženiu cenovej sadzby 
o cca 20 %.    

   

K bodu č.3:  
Ing. Miloš Had konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne ukladacie 
uznesenia.  
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K bodu č. 4:  
Ing. Miloš Had vyzval p. Emíliu Pĺžovú k podaniu informácií a návrhu k úprave rozpočtu 
Obce Kraľovany za rok 2016.    

p. Pĺžová informovala, že pre rok 2016 bol schválený vyrovnaný rozpočet. Všetky výdavky 
boli kryté príjmami a v priebehu tohto roku bol dva krát rozpočtovým opatrením  upravovaný. 
Navrhuje sa ďalšia úprava rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti príjmov a výdavkov 
k 31.12.2016, ktorá bola položkovite všetkým poslancom doručená a je prílohou tejto 
zápisnice.   
Poslanci sa dohodli a následne schválili úpravu rozpočtu pre rok 2016 podľa očakávanej 
skutočností k 31.12.2016.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu Obce 
Kraľovany v roku 2016.“  

K bodu č. 5:  
Ing. Miloš Had informoval o zámere  združenia Modrá planéta - HEARTH o vybudovanie 
cyklomagistrály medzi Lipovcom a Stankovanami. Boli už vyhotovené projektové 
dokumentácie, rokujú s rôznymi úradmi a žiadajú Obec Kraľovany o spoluprácu a keďže trasa 
prechádza týmto katastrom tak aj o spolufinancovanie.  Obec Kraľovany by sa na tomto 
vybudovaní podľa návrhu mala podieľať vo výške 223  € čo je 0,05 € na obyvateľa. Obecné 
zastupiteľstvo by malo schváliť trasy ktoré majú odporúčací charakter a môžu sa ešte meniť, 
ako aj poskytnutie príspevku na vybudovanie.  
Prítomným bol predložený návrh plánu kadiaľ by mala cyklomagistrála viesť. 
Poslanci po diskusii, že vybudovanie takejto trasy zatraktívni Kraľovany a celý región sú 
tomuto návrhu naklonení. Avšak je potrebné rokovať s majiteľmi  pozemku kadiaľ je 
navrhnuté vedenie cyklocesty, doriešiť, či cesta bude využívaná aj pre autá, pre cestné a 
poľnohospodárske účely.  
Poslanci sa dohodli, že spoločnosť, ktorá tento navrhla predložila, bude pozvaná na 
zasadnutie zastupiteľstva k podaniu bližších informácií.   

K bodu č. 6:  
Ing. Miloš Had prítomných predložil k schváleniu prevod vlastníctva a Návrhu kúpnej 
zmluvy  nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa a to parcely 522/7 registra 
C KN k.ú. Kraľovany, ostatné plochy o výmere 911 m2 v prospech Petra Pohánku bytom 
Kraľovany súp.č. 8. Tento zámer bol zverejnený výveskou na obecnej tabuli a na webovej 
stránke obce. Poslancom bol predložený situačný plán.  
Bol podaný návrh, aby do podmienok Kúpnej zmluvy ktorou sa prevedie predmetný majetok 
bolo doplnené, že tento pozemok bude slúžiť len na výstavbu rodinného domu. 
Prítomní poslanci s uvedeným súhlasili.  
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HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľného vlastníctva  z dôvodu osobitného 
zreteľa parc. č. 522/7 ostatné plochy o výmere 911 m2 registra C, KN, k.ú. Kraľovany 
v prospech Petra Pohánku bytom Kraľovany súp.č.8.“ 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu nehnuteľného vlastníctva obce 
Kraľovany pre kupujúceho Petra Pohánku bytom Kraľovany súp.č.8 s doplnením, že 
kupujúca parc.č. 522/7 ostatné plochy o výmere 911 m2 regista C, KN, k.ú. Kraľovany bude 
využitá len na výstavbu rodinného domu.“ 

K bodu č. 7 :  
Ing. Miloš Had predložil k rokovaniu zámer a spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku obce, parcely č. 522/59, registra C, KN k.ú. Kraľovany, ktorá bola vytvorená 
z parcely č. 522/27 registra C, KN k.ú. Kraľovany geometrickým plánom č. 
36433730-192/2016 vypracovaným spoločnosťou GEODIBDIAK, s.r.o. Veličná, Dolný 
Kubín. Tento pozemok nie je využitý na výstavbu a je priľahlý k pozemku parc.č.  522/16 k.ú. 
Kraľovany a tvorí súvislý celok. O tento pozemok, ktorý je nevyužitý a skalnatý má záujem 
spoločnosť FAUMEX s.r.o. Sučany.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob a zámer Obce Kraľovany predaja nehnuteľného 
majetku  podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9 a odst 8 písm b,c zákona 183/1991 parc. č. 
522/59 o výmere 4507 m2 pre spoločnosť FAUMEX s.r.o. Sučany. 
  

K bodu č. 8:  
Ing. Miloš Had otvoril bod rôzne.  

V bode rôzne p. Ivan Michalík informoval o Pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017. 
Konštatoval, že je v pláne každý mesiac, ako aj priebežne kontrolovať činnosť obce. 
Prítomných oboznámil s jednotlivými plánmi kontroly prvého polroka 2017 o ktorých budú 
vypracované správy. Kontrolne akcie budú zabezpečované podľa osobitného 
zákona, poverenia a určení podmienky jeho vykonávania.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017.“ 
   

Ing. Miloš Had v bode rôzne oboznámil prítomných s Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č.
15/13. Zmluvou ktorá bola uzatvorená sa zhotoviteľ Ing. Arch. Monika Tylková zaviazala 
vypracovať v rozsahu a za dojednaných podmienok a odovzdať dielo Územný plán obce 
Kraľovany. Predloženým Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve sa dopĺňajú, prípadne dopĺňajú 
a menia Predmet zmluvy, Obsah a rozsah predmetu zmluvy, Cena za dielo a platobné 
podmienky, Lehoty plnenia záväzkov a Záverečné ustanovenia.  

Prítomní poslanci sa dohodli na doplnení predloženého dodatku, že vyplatená finančná 
odmena bude po predložení správne vypracovaného Územného plánu, odobreného p. 
Poloncom.  
Presné znenie Dodatku č. 1  Ing. Miloš Had ešte prerokuje s advokátom, aby boli všetky 
náležitosti doplnené ako lehota, garancia, dôsledky, platobné podmienky, splatnosť. 

 „Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce prerokovať predložený Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 15/13 s advokátom JUDr. Mariánom Jurkovcom.“ 
T: 31.12.2016                                                                                                 Z: starosta obce 
  

Ing. Miloš Had prítomných informoval o potrebe schválenia: 
- Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s Technickými službami 
Ružomberok. Tento dodatok bol vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, ktorým sa 
mení a dopĺňa platná zmluva zo dňa 1.4.2004.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o zabezpečení zberu, 
prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
s Technickými službami Ružomberok.“ 

- Zmluvy so sprostredkovateľom o spracovaní agendy podľa § 8 zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so sprostredkovateľom 
Obec Oravský Podzámok – Spoločný školský úrad. Účelom spracovania osobných 
údajov je plnenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 
prostredníctvom Spoločného školského úradu a to od 01.01.2017.  Osobné údaje sa 
budú spracovávať prostredníctvom informačného systému IS Spoločný školský úrad. 
Jedná sa hlavne o identifikačné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov, školskú 
dochádzku, výchovné opatrenia, výkony skúšok, personálnu agendu riaditeľov škôl 
a školských zariadení.  

HLASOVANIE:    
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ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu so sprostredkovateľom o spracovaní 
agendy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov so sprostredkovateľom Obec Oravský Podzámok – Spoločný 
školský úrad.“ 

Ing. Miloš Had prítomným v skratke zhrnul činnosť Obecného úradu v roku 2016.  
Informoval o : 

- Získaní dvoch dotácií zo štátneho rozpočtu Envirofondu, ktorá bola čerpaná na 
dostavbu kanalizácie a zvýšenie energetickej efektívnosti materskej škôlky, čím sa 
zvýšil komfort a pohodlie. 

- Získanej dotácie z Úradu vlády na rekonštrukciu priestorov materskej škôlky. 
- Zastabilizovaní nájomných vzťahov, splácaní dlžného nájomného až do jeho 

doplatenia. 
- Uskutočnení veľa rokovaní so Stanicou technickej kontroly s r.o. Liptovský Mikuláš, 

kde je Obec Kraľovany 30% spoločník na základe čoho aj do rozpočtu obce pribudli 
finančné prostriedky. 

- Potrebe v budúcnosti riešiť zníženie vykurovacích nákladov obecného úradu. 

p. Emília Pĺžová prítomným ešte bližšie ozrejmila prácu a snahu starostu obce, na základe 
toho poslanci obecného  zastupiteľstva rozhodli, že zvyšujú starostovi  plat  od  01.11.2016 do 
31.12.2016  o 50 %  t. j. o 658 Eur, zvýšenie spolu do výšky 50%.  

Takto  vypočítaný mesačný plat mu bude  vyplatený za mesiac  december  2016  - so 
spiatočnou účinnosťou. 

Od 01.01.2017  bude starostovi patriť predchádzajúci plat zvýšený o 10 %. 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  starostovi obce  plat  od  01.11.2016 do 31.12.2016  
zvýšený o 50 %  t. j. o 658 Eur, zvýšenie spolu do výšky 50%.  

Takto  vypočítaný mesačný plat mu bude  vyplatený za mesiac  december  2016  - so 
spiatočnou účinnosťou. 

Od 01.01.2017  bude starostovi patriť predchádzajúci plat zvýšený o 10 %. 

V bode rôzne vyjadril svoje návrhy aj prítomný občan Kraľovian p. Peter Pásztor.  
p. Pasztor poďakoval prítomným za posedenie, ktoré bolo zorganizované pre dôchodcov 
obce.  

Navrhol: 
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- rokovať s OVS, aby sa nemuselo platiť za vodomery 
- v neskorú nočnú hodinu vypnúť verejné osvetlenie v rámci šetrenia finančných 

prostriedkov 
- zamedziť mládeži, aby vo Vianočný sviatok hrala na ihrisku futbal 
- opíliť strom Lipu pri jeho dome, nakoľko už je moc rozvetvená a by nedošlo pri 

nepriaznivom počasí k poškodeniu majetku prípadne zdravia osôb  
- klub dôchodcov 

Ing. Miloš Had reagoval na preložené návrhy:  
- platba za vodomery je daná spoločnosťou OVS, môže sa osobne informovať o vyňatí 

tejto povinnosti. 
- osvetlenie musí byť v prevádzke stále a to z dôvodu bezpečnosti obyvateľov. Do 

budúcnosti sa uvažuje o rekonštrukcii verejného osvetlenia za úsporné. 
- hraním futbalu na ihrisku tomu vyčlenenom nikoho nerušia a počas Vianočných 

sviatkov sa futbal hrával aj za minulé roky. 
- k spíleniu Lipy sa bude ešte informovať. 
- klub dôchodcov v obci je vítaný a bol by zo strany obecného úradu podporovaný 

Ing. Ján Had dodal ku klubu dôchodcov, že je potrebné, aby sa dôchodcovia stretli, stanovili 
výbor a v tejto veci ďalej spoločne s Obecným úradom konali. Je hlavne potrebný záujem 
dôchodcov. 

K bodu č. 9:  
Ing. Miloš Had  vyzval prítomných v bode programu Diskusia a príspevky a podnety.  

Nikto sa do diskusie neprihlásil.  

K bodu č. 10:  
Ing. Miloš Had, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. 
O prijatých uzneseniach informoval Ing. Ján Had a sú súčasťou Zápisnice 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 15. decembra 2016.“ 

K bodu č. 11:  
Ing. Miloš Had, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Ján Had 
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                      p. Dušana Lepeta                                                  Ing. Miloš Had 
                                                                        starosta obce 

OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 182 

U Z N E S E N I E 

 Z deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
15. decembra 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

v súlade s § 11 odst. 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  
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A. PREROKOVALO 
- zámer  vybudovania cyklomagistrály medzi Lipovcom a Stankovanami 
- list od spoločnosti PRAMEŇ-SK s.r.o. v ktorom vyjadrujú záujem  možnosti    

   uplatnenia si opcie z nájomnej zmluvy 
- list p. Adriany Hadovej ohľadom zrušenia nájmu obecnej cesty 
- vykonanú kontrolu Okresného úradu na výkon štátneho dozoru plnenia povinností  

   vyplývajúcich zo zákona o odpadoch 
- vykonanie štátneho stavebného dohľadu vo veci Janka Matúšku 
- požiadanie Krajského riaditeľstva dopravného inšpektorátu o preloženie a osadenie  

   smerových tabúľ označujúcich obec 
- podpísanie nových Zmlúv do spoločnosťou SSE a.s. 
- činnosť Obecného úradu v roku 2016 
- návrhy prítomného občana Kraľovian p. Petra Pásztora 

B. BERIE NA VEDOMIE 
Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

C. SCHVAĽUJE 
Uznesenie č. 54/2016 

      Návrhovú komisiu v zložení p. Ján Had a p. Ján Lacko. 

Uznesenie č. 55/2016 
      Overovateľov zápisnice Ing. Ján Had a p. Dušan Lepeta. 

Uznesenie č.56/2016 
      Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva p. Alenu Antolovú. 

Uznesenie č.57/2016 
      Program rokovania Obecného zastupiteľstva Kraľovany.  

Uznesenie č.58/2016 
      Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu Obce Kraľovany v roku 2016. 

Uznesenie č.59/2016 
Prevod nehnuteľného vlastníctva  z dôvodu osobitného zreteľa parc. č. 522/7 ostatné 
plochy o výmere 911 m2 registra C, KN, k.ú. Kraľovany v prospech Petra Pohánku bytom 
Kraľovany súp.č.8. 

Uznesenie č.60/2016 
Kúpnu zmluvu nehnuteľného vlastníctva obce Kraľovany pre kupujúceho Petra Pohánku 
bytom Kraľovany súp.č.8 s doplnením, že kupujúca parc.č. 522/7 ostatné plochy o výmere 
911 m2 regista C, KN, k.ú. Kraľovany bude využitá len na výstavbu rodinného domu. 

Uznesenie č.61/2016 
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Spôsob a zámer Obce Kraľovany predaja nehnuteľného majetku  podľa osobitného zreteľa 
v zmysle § 9 a odst 8 písm b,c zákona 183/1991 parc. č. 522/59 o výmere 4507 m2 pre 
spoločnosť FAUMEX s.r.o. Sučany. 

Uznesenie č.62/2016 
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017. 

Uznesenie č.63/2016 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania   
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s Technickými službami  
Ružomberok. 

Uznesenie č.64/2016 
Zmluvu so sprostredkovateľom o spracovaní agendy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z.  
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so sprostredkovateľom Obec  
Oravský Podzámok – Spoločný školský úrad. 

Uznesenie č.65/2016 
Starostovi obce  plat  od  01.11.2016 do 31.12.2016  zvýšený o 50 %  t. j. o 658 Eur, 
zvýšenie spolu do výšky 50%.  

Takto  vypočítaný mesačný plat mu bude  vyplatený za mesiac  december  2016  - so 
spiatočnou účinnosťou. 
Od 01.01.2017  bude starostovi patriť predchádzajúci plat zvýšený o 10 %. 

D. UKLADÁ 
Uznesenie č.66/2016 
Starostovi obce prerokovať predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/13 
s advokátom JUDr. Mariánom Jurkovcom. 
T: 31.12.2016                                                                                                 Z: starosta obce 

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Ján Had  

                      p. Dušana Lepeta                                               
                                                                                              Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce


