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Obec Kraľovany 027 51 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 26. januára 2017 v Obecnom úrade Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 26.01.2017 
Č. 1/2017 

Z Á P I S N I C A 

prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 26. januára 2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

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

    Ing.       Bibiana  R u s n á k o v á 
                                              Ján          L a c k o  

Neprítomný - ospravedlnený:             Ladislav  M a t ú š k a 
                                 Dušan      L e p e t a  

Hostia:  
1. Ing. Ivan Michalík 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 
2. Odpredaj obchodného podielu spoločnosti Stanice technickej kontroly Liptovský 

Mikuláš spol. s r.o.  
3. Diskusia 
4. Návrh na uznesenie 
5. Záver 

K bodu č.1: 
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Starosta obce Ing. Miloš Had otvoril a viedol prvé 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 Ing. Bibiana Rusnáková 

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

- Overovateľov zápisnice p. Ján Lacko a Ing. Bibiana Rusnáková  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
    
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice p. Ján Lacko a Ing. Bibiana 
Rusnáková.“  

- 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.  

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

K bodu č.2:  
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Ing. Miloš Had informoval o vypracovanom Znaleckom posudku  č. 4/2016 o stanovení 
všeobecnej hodnoty 30 % podielu spoločnosti Stanice technickej kontroly Liptovský Mikuláš 
spol. s r.o. ktorý bol prítomným predložený k nahliadnutiu. Znalecký posudok uvádza 
všeobecnú hodnotu spoločnosti a všeobecnú hodnotu 30% ohodnocovaného podielu, ktorý 
patrí Obci Kraľovany. Znalecký posudok bol vypracovaný podľa výnosovej metódy, ktorá 
je pre obec najvýhodnejšia. Vyčíslená hodnota 30% podielu nie je presné percento vyčíslenej 
sumy zo všeobecnej hodnoty spoločnosti ale je v zmysle vyhlášky ponížená z dôvodu 
nižšieho rozhodcovského práva Obce Kraľovany.  

  
Obec Kraľovany obdržala od p. Jany Harbach žiadosť o odkúpenie celého obchodného 
podielu obce, čo je 30% tejto spoločnosti, spolu Čestným prehlásením p. Pavla Agneta                
p. Anny Slušňákovej, že v prípade prevodu tohto podielu na p. Janu Harbach budú na valnom 
zhromaždení spoločnosti hlasovať „ZA“ a neuplatnia si predkupné právo. 

Ing. Miloš Had konštatoval, že je na poslancoch obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili či 
súhlasia s odpredajom 30% podielu.  
Ďalej podotkol, že je potrebné uvážiť aj mieru ovplyvnenia rozhodovania obce Kraľovany 
vzhľadom k ďalším trom spoluvlastníkom spoločnosti STK Liptovský Mikuláš, ktorý  prvý 
má 30% -ný podiel , druhý 28,705 % -ný podiel a tretí 11,295 %- ný podiel.  
Taktiež je plánovaná zmena zákona o STK, trh bude liberalizovaný, bude pokles tržby čím 
bude ponižovaná cena obchodného podielu.  
Pri predaji je potrebné riadiť sa Spoločenskou zmluvou, predkupným právom, zákonom č. 
138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo a to  spôsobom vhodným 
osobitného zreteľa, čo je možné aj v zmysle Spoločenskej zmluvy. 

Ing. Miloš Had prítomných informoval o zákone ako má obec postupovať v zmysle zákona 
pri zmene vlastníctva majetku a nakladaní s cennými papiermi.  
Ing. Miloš Had podotkol, že je potrebné, aby zastupiteľstvo schválilo spôsob predaja ako aj 
zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov a následne zverejnenie  
Následne bude predložená k schváleniu Kúpna zmluva ako aj prevod obchodného podielu.  

Prítomní sa dohodli o predaji 30% podielu v spoločnosti STK Liptovský Mikuláš. 

Ing. Miloš Had vyzval prítomných k hlasovaniu za: 
- schválenie spôsobu prevodu vlastníckych práv  30% podielu v spoločnosti Stanice 

technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s r.o. spôsobom vhodným osobitného 
zreteľa.  

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníckych práv  30% podielu 
v spoločnosti Stanice technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s r.o. spôsobom 
vhodným osobitného zreteľa.“ 
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- Návrhu o vydaní zámeru o odpredaj celého obchodného podielu Obce Kraľovany t.j. 
30%  spoločnosti Stanice technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 
v prospech p. Jany Harbach . 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Obce Kraľovany odpredaja celého 
obchodného podielu t.j. 30% v spoločnosti Stanice technickej kontroly Liptovský 
Mikuláš v prospech Jany Harbach za cenu 199.840 EUR , určenú na základe 
znaleckého posudku č.4/2016 vypracovaného spoločnosťou INTERAUDIT 
BENETIP s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina z novembra 2016 “  

K bodu č. 3  
Ing. Miloš Had  vyzval prítomných k diskusii.  

Ing. Ján Had sa informoval, či vyplývajú nejaké povinnosti pre obec pri prijatí takej vysokej 
sumy do príjmov.  

Ing. Miloš Had odpovedal, že pre obec vyplývajú povinnosti podľa charakteristiky prijatej 
platby nie podľa jej výšky.  

K bodu č. 4:  
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 26. januára 2017.“ 

K bodu č. 5:  
Ing. Miloš Had, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Ján Had 
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                      Ing. Bibiana Rusnáková                                        Ing. Miloš Had 
                                                                        starosta obce 

OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 182 

U Z N E S E N I E 

 Z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
26. januára 2017 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  

A. PREROKOVALO 
B. BERIE NA VEDOMIE 

C. SCHVAĽUJE 
Uznesenie č. 01/2017 

      Návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján Had a Ing. Bibiana Rusnáková. 

Uznesenie č. 02/2017 
      Overovateľov zápisnice p. Ján Lacko a Ing. Bibiana Rusnáková. 

Uznesenie č.03/2017 
      Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva p. Alenu Antolovú. 
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Uznesenie č.04/2017 
      Program rokovania Obecného zastupiteľstva Kraľovany.  

Uznesenie č.05/2017 
Spôsob prevodu vlastníckych práv  30% podielu v spoločnosti Stanice technickej kontroly 
Liptovský Mikuláš spol. s r.o. spôsobom vhodným osobitného zreteľa. 

Uznesenie č.06/2017 
Zámer Obce Kraľovany odpredaja celého obchodného podielu t.j. 30% v spoločnosti 
Stanice technickej kontroly Liptovský Mikuláš v prospech Jany Harbach 199.840 EUR. 

D. UKLADÁ 

Zapísala : Alena Antolová 

Overovatelia: Ing. Ján Had  

                      Ing. Bibiana Rusnáková                           
                                                                                               Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce


