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Obec Kraľovany  

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 26. apríla 2017 v Obecnom úrade Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 26. 04. 2017 
Č. 3/2017 

Z Á P I S N I C A 

Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 26. apríla 2017  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš        Had 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     Ing.       Ján           Had 

                                             Ján           Lacko 
                                             Ladislav  Matúška 
                                 Ing.     Bibiána    Rusnáková 

Neprítomný - ospravedlnený:              
                                                                          Dušan      Lepeta 

Hostia:  
1. Ing. Ivan Michalík 

2. Emília Plžová 

3. Ing. Arch.Tylková 

P r o g r a m: 

     1.   Otvorenie 
2.    Informácie 
3.    Kontrola plnenia uznesení 
4.    Prevod obchodného podielu STK s. r. o. Liptovský Mikuláš, zmluva o prevode  
obchodného podielu STK s. r. o. Liptovský Mikuláš 
5.    Zmluva o poskytnutí auditorských služieb  AT – AUDIT 
6.    Dodatok č. l k zmluve  o poskytnutí  služieb MSD – Kraľovany 
7     Zmluva o založení združenia obcí – Ekocentrum Dolná Orava 
8.    Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2016 
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9.    Rôzne 
10.  Diskusia 
11.  Návrh na uznesenie 
12.  Záver 

K bodu č. 1 / Otvorenie 

Starosta obce Ing. Miloš Had otvoril tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal  
prítomných  poslancov. Z celkového počtu pozvaných 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 
teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je  

uznášania schopné. 

Ing. Miloš Had navrhol : 
- Návrhovú komisiu Ing. Ján Had a Ing. Bibiánu Rusnákovú 

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

- Overovateľov zápisnice p. Lacko Ján a p. Ladislav Matúška 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
    
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice p. Lacko Ján a p. Ladislav 
Matúška.“  

- za zapisovateľku p. Emíliu Plžovú 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva     
p. Emíliu Plžovú.“  
  
 Prítomní boli oboznámení s jednotlivými bodmi programu rokovania, kde v bode rôzne bude 
prerokované:  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Kraľovany, v mieste kde je verejná 
kanalizácia vybudovaná. 
- Plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce. 
- Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 07. 2014 na zhotovenie diela kanalizácia a ČOV, 
Kraľovany 2. etapa. 
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- Územný plán obce Kraľovany -  vystúpenie Ing. Arch. Moniky Tylkovej. 
- Výberové konanie na  hlavného kontrolóra obce. 
- Predaj piesku vzniknutého eróziou v lokalite Rieka 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Kraľovany.“  

K bodu č. 2 / Informácie  

Ing. Miloš Had informoval o : 

-  ŽSR – Bratislava – odstránenie koľajiska    
-  MŽP SR – upovedomenie o podkladoch rozhodnutia. 
- Okresný úrad Žilina . oznámenie o začatí konania o zmene doby trvania reklamnej stavb /
ARTON, NUBIUM/. 
-  Stretnutie s mediátorom v Ružomberku k problematike obecnej cesty. 
-  Banský úrad Banská Bystrica – trhacie práce, povolenie - Bystrička. 
-  SSE – oznámenie v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 
-  Peter Pohánka – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok. Navrhuje á 4,00 €/m2. 
.  Okresný úrad Žilina – doplnenie trvalého značenia  na ceste 1/18 v k. ú. Kraľovany. 
-  Peter Kubinda – žiadosť o stavebné povolenie. 
- Okresný úrad Dolný Kubín -  kolaudačné rozhodnutie. 
- Environmentálny fond Bratislava – poskytnutie transferu na ČOV a kanalizáciu v roku 2017 
vo výške 50.000,00 €. 
- VÚC ŽiIlina – transfer vo výške 1.000,00 € na „Pltnícky deň“. 
- Obec v spolupráci s DHZ podala žiadosť o transfer na hasičskú zbrojnicu. 
- Na dolnom konci obce Kraľovany začali terénne úpravy. 
- V apríli v kultúrnom dome v Kraľovanoch vystúpi divadelný súbor z Veličnej  s hrou 
Bičianka z doliny. 
- V máji sa usporiada pre občanov  Kraľovian autobusový zájazd do Banskej Štiavnice. 

K bodu č. 3 /  Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Miloš Had previedol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného 
zastupiteľstva a konštatoval, že : 

Uznesenie č. 1/2017 
 Pripraviť nový návrh kúpnopredajnej zmluvy so spoločnosťou   FAUNNEX.“ –   zástupcovia 
FAUNEX-u sa vyjadrili, že zatiaľ s kúpou počkajú. 
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Uznesenie č. 2/2017 
 Pripraviť alternatívy nájmu bývalého lomu Kraľovany – Rieka v letnej sezóne 2017 – 
jednania  naďalej prebiehajú. 

Uznesenie č. 3/2017 
Pripraviť jednanie s OVS Dolný Kubín – jednanie sa pripraví v priebehu roku 2017. 

K bodu č. 4 / Prevody obchodného podielu STK s. r. o. Liptovský Mikuláš, zmluva o prevode  
obchodného podielu 

Ing. Miloš Had informoval poslancov OZ o tom , že bola vypracovaná zmluva o prevode 
obchodného podielu Obce Kraľovany – 30 % základného imania Spoločnosti Stanica 
technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. .  
Zmluva bola vopred doručená všetkým poslancom obecného zastupiteľstva -  poslanci s ňou 
boli vopred oboznámení, nikto z nich nepodal pripomienky a námietky. 
 Preto starosta obce Ing. Miloš Had dal hlasovať :  

- o prevode vlastníctva obchodného podielu z dôvodov osobitného zreteľa -  obchodný podiel 
nie je možné považovať za voľne  disponibilný  majetok, a preto nemá opodstatnenie, aby sa 
za účelom jeho predaja uskutočnila obchodná verejná súťaž alebo dobrovoľná dražba. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod obchodného podielu Obce Kraľovany  
v spoločnosti Stanica technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. so sídlom 
Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 379 051 na nadobúdateľa Ing. Jana 
Harbach z dôvodov osobitného zreteľa – obchodný podiel nie je možné považovať za voľne  
disponibilný  majetok, a preto nemá opodstatnenie, aby sa za účelom jeho predaja 
uskutočnila obchodná verejná súťaž alebo dobrovoľná dražba - 3/5 väčšinou  všetkých 
poslancov. 

- o zmluve k prevodu obchodného podielu Obce Kraľovany v spoločnosti Stanica technickej 
kontroly Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. so sídlom Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO 36 379 051 na nadobúdateľa Ing. Jana Harbach. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o prevode obchodného podielu Obce Kraľovany 
v spoločnosti Stanica technickej kontroly Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. so sídlom 
Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 379 051 na nadobúdateľa Ing. Jana 
Harbach. 

K bodu č. 5/ Zmluva o poskytnutí auditorských služieb  AT – AUDIT 

  
Ing. Miloš Had informoval  o návrhu zmluvy  o poskytnutí auditorských služieb  AT – AUDIT. 
Všetkým poslancom bola zmluva vopred doručená a nikto nepodal pripomienky 
a námietky, preto p. starosta dal hlasovať. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluva o poskytnutí auditorských služieb  AT – AUDIT 

K bodu č. 6/ Dodatok č. l k zmluve  o poskytnutí  služieb MSD – Kraľovany 

Ing. Miloš Had informoval  o návrhu zmluvy  o dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí MSD – 
Kraľovany. Všetkým poslancom bol dodatok  vopred doručený a nikto nepodal pripomienky 
a námietky, preto p. starosta dal hlasovať. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. l k zmluve  o poskytnutí  služieb MSD – 
Kraľovany 

K bodu č. 7/ Zmluva o založení združenia obcí – Ekocentrum Dolná Orava 

Ing. Miloš Had informoval  o zmluve o založení združenia obcí – Ekocentrum Dolná Orava. 
Všetkým poslancom bola zmluva  vopred doručená a nikto nepodal pripomienky 
a námietky, preto p. starosta dal hlasovať. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o založení združenia obcí – Ekocentrum Dolná 
Orava 
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K bodu č. 8/ Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2016 

Podrobnejšie k návrhu záverečného účtu obce Kraľovany informovala p. Plžová Emília. 
Návrh záverečného účtu bol všetkým poslancom obecného zastupiteľstva vopred doručený 
a nikto nemal námietky. Stanovisko k záverečnému účtu predniesol aj hlavný kontrolór obce 
Kraľovany p. Ivan Michalíka navrhuje schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
bez výhrad, stanovisko je prílohou zápisnice. Pán starosta dal hlasovať o : 
- záverečnom účte . 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 
výhrad“. 

- použití prebytku rozpočtového hospodárenie, kde navrhol  tvorbu rezervného fondu a jeho 
použitie na kapitálové výdavky. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 3543,33 € a jeho použitie na kapitálové výdavky.  

K bodu č. 9 / Rôzne 

Ing. Miloš Had informoval prítomných poslancov OZ o : 

- Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Kraľovany, v mieste kde je verejná 
kanalizácia vybudovaná. Všetkým poslancom bol návrh VZN  vopred doručený a nikto 
nepodal pripomienky a námietky, preto p. starosta dal hlasovať. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zabezpečení 
odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Kraľovany, 
v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná.  

- Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 07. 2014 na zhotovenie diela kanalizácia a ČOV, 
Kraľovany 2. etapa. Všetkým poslancom bol dodatok  vopred doručený a nikto nepodal 
pripomienky a námietky, preto p. starosta dal hlasovať. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 16. 07. 2014 na 
zhotovenie diela kanalizácia a ČOV, Kraľovany 2. etapa.  

-  Plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce bol v zmysle zák. č. 289/2002 a 369/2004 
prepočítaný podľa výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2016. Plat 
starostu obce po vzájomnej zhode poslancov bol zvýšený o 10 percent. Zvýšený plat starostovi 
obce a obecnému kontrolórovi patrí so spiatočnou účinnosťou od 01. 01. 2017 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
-  
- V zmysle zák. č. 289/2002  Z. z.  v prepočte podľa  priemernej mzdy  v roku 2016 t. j. 
912,00  EUR x 1,49 t. j.  1358,88 EUR zaokr. 1359,00 EUR. 

Obecné  zastupiteľstvo zvyšuje starostovi rozhodnutím  plat  o 10 %  t. j. o 135,90 
Eur, zvýšenie spolu do výšky 10%  

 ( 1359,00 + 135,90 )                           zaokrúhlene                       1495,00 Eur.             

Určuje sa starostovi obce  mesačná výška  základného platu  á 1.495,00 EUR . 

Po prvý krát  bude takto  vypočítaný mesačný plat vyplatený za mesiac  január 2017   - so 
spiatočnou účinnosťou. 

- V zmysle zák. č. 369/2004 v prepočte podľa  priemernej mzdy v roku 2016 t .j. 912,00   
EUR x 1,15 t. j. 1048,80  zaokr.1049,00 : 37,5 x 5 hod. t. j.  139,866  zaokr. 139,90  EUR. 

Určuje sa hlavnému kontrolórovi obce  mesačná výška základného platu á 139,90 EUR. Po 
prvý krát   bude takto vypočítaná mzda  vyplatená za mesiac január  2017, so spiatočnou 
platnosťou. 

- Pán starosta požiadal o vystúpenie Ing. arch. Moniku Tylkovú, ktorá  predložila ďaľšiu 
alternatívu trasy miestnej komunikácie , po zapracovaní pripomienok p. Mihalovej a  
p. Užeka. Predložená alternatíva nevyhovovala, z toho dôvodu Ing. Arch. Tylková bola 
poverená vypracovaním viacerých možných  riešení miestnej komunikácie. 

- Ing. Miloš Had tiež informoval prítomných o tom, že končí volebné obdobie súčasného 
hlavného kontrolóra a je preto potrebné vyhlásiť výberové konanie na  nového hlavného 
kontrolóra. Navrhol vykonať výberové konanie  a zriadiť výberovú komisiu. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výberové konanie a komisiu na výber hlavného 
kontrolóra  v zložení : 
 predseda : Ing. Ján Had 
členovia : Ján Lacko, Ing. Bibiána Rusnáková“ 

- Na základe dotazov občanov o odkúpenie piesku vzniknutého eróziou v lokalite Rieka, 
poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli neodpredávať takto vzniknutý piesok, nakoľko 
Obec Kraľovany nemá povolenie na predaj a keďže  ťažba piesku bola zastavená Obec bude 
zvyšné zásoby spotrebúvať pri výstavbe kanalizácie a  ďalších prácach. 

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

„Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj piesku vzniknutého eróziou v lokalite Rieka. 

„ 
K bodu č. 10 / Diskusia  

Ing. Miloš Had  vyzval prítomných v bode programu Diskusia a príspevky a podnety.  

Do diskusie sa prihlásil Ing. Ján Had , ktorý poukázal na to, že deti z rodiny Kalankovej 
strieľajú na hniezdo bocianov.  

K bodu č. 11 / Návrh na uznesenie  
  
Ing. Miloš Had, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. 
O prijatých uzneseniach informoval Ing. Ján Had a sú súčasťou Zápisnice 

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

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 03. marca 2017“ 

K bodu č. 12/ Záver 

Ing. Miloš Had, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

Zapísala :        Emília Plžová 
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Overovatelia:  Ján Lacko 
                        Ladislav Matúška 

   

                                                                                               

   
                                                                                                    Ing. Miloš Had 
                                                                        starosta o 

OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 186 

U Z N E S E N I E 

Z tretieho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
26. apríla 2017  v zasadacej miestnosti Obecného úradu.  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 
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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. BERIE NA VEDOMIE 
          
         1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
         2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016. 

B. SCHVAĽUJE 

Uznesenie č.13/2017 

Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Had  a Ing. Bibiána Rusnáková 

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

Uznesenie č. 14/2017 

Overovateľov zápisnice : Ján Lacko a Ladislav Matúška 

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

Uznesenie č. 15/2017 

Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emília Plžová 

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

Uznesenie č. 16/2017 

Program zasadania obecného zastupiteľstva. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č.17/2017 

Prevod obchodného podielu Obce Kraľovany v spoločnosti Stanica technickej kontroly 
Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. so sídlom Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 
36 379 051 na nadobúdateľa Ing. Jana Harbach z dôvodov osobitného zreteľa – obchodný 
podiel nie je možné považovať za voľne  disponibilný  majetok, a preto nemá opodstatnenie, 
aby sa za účelom jeho predaja uskutočnila obchodná verejná súťaž alebo dobrovoľná 
dražba - 3/5 väčšinou  všetkých poslancov. 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
Uznesenie č. 18/2017 

 Zmluvu o prevode obchodného podielu Obce Kraľovany v spoločnosti Stanica technickej 
kontroly Liptovský Mikuláš spol. s. r. o. so sídlom Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO 36 379 051 na nadobúdateľa Ing. Jana Harbach. 

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

Uznesenie č. 19/2017 

 Zmluvu o poskytnutí auditorských služieb  AT – AUDIT 

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

Uznesenie č. 20/2017 

Dodatok č. l k zmluve  o poskytnutí  služieb MSD – Kraľovany 
      
HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 21/2017 

Zmluvu o založení združenia obcí – Ekocentrum Dolná Orava 
       
HLASOVANIE:    
ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 22/2017 



!  13

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad“. 

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

Uznesenie č. 23/2017 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  
3543,33 € a jeho použitie na kapitálové výdavky.  

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

Uznesenie č. 24/2017 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou v katastrálnom území obce Kraľovany, v mieste kde je verejná kanalizácia 
vybudovaná.  

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

Uznesenie č. 25/2017 

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 16. 07. 2014 na zhotovenie diela kanalizácia a ČOV, 
Kraľovany 2. etapa.  

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

Uznesenie č. 26/2017 

V zmysle zák. č. 289/2002  Z. z.  v prepočte podľa  priemernej mzdy  v roku 2016 t. j. 912,00  
EUR x 1,49 t. j.  1358,88 EUR zaokr. 1359,00 EUR. 

Obecné  zastupiteľstvo zvyšuje starostovi rozhodnutím  plat  o 10 %  t. j. o 135,90 
Eur, zvýšenie spolu do výšky 10%  

 ( 1359,00 + 135,90 )                           zaokrúhlene                       1495,00 Eur.             

Určuje sa starostovi obce  mesačná výška  základného platu  á 1.495,00 EUR . 

Po prvý krát  bude takto  vypočítaný mesačný plat vyplatený za mesiac  január 2017   - so 
spiatočnou účinnosťou. 
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- V zmysle zák. č. 369/2004 v prepočte podľa  priemernej mzdy v roku 2016 t .j. 912,00   
EUR x 1,15 t. j. 1048,80  zaokr.1049,00 : 37,5 x 5 hod. t. j.  139,866  zaokr. 139,90  EUR. 

Určuje sa hlavnému kontrolórovi obce  mesačná výška základného platu á 139,90 EUR. Po 
prvý krát   bude takto vypočítaná mzda  vyplatená za mesiac január  2017, so spiatočnou 
platnosťou. 

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

Uznesenie č. 27/2017 

Výberové konanie a komisiu na výber hlavného kontrolóra  v zložení : 
 predseda : Ing. Ján Had 
členovia : Ján Lacko, Ing. Bibiána Rusnáková 

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

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 26. apríla 2017. 

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

C. UKLADÁ 

Uznesenie č. 4/2017 

Pripraviť jednanie s potápačmi. 
T: 30. 06. 2017                                                                                                         Z: starosta 
obce 

HLASOVANIE:    
ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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     D. NESCHVAĽUJE 

Uznesenie č. 1/2017 

 Predaj piesku vzniknutého eróziou v lokalite Rieka. 

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

Zapísala :        p. Emília Plžová 

Overovatelia: p. Lacko Ján 

                       p. Matúška Ladislav 

                                             
                                                                                              Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce


