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Obec Kraľovany  

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 31. augusta 2017 v Obecnom úrade Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 31. 08. 2017 
Č. 5/2017 

Z Á P I S N I C A 

Z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 31. augusta  2017  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

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

                                             Ján           Lacko 
                                            Dušan       Lepeta 
                                             Ladislav  Matúška 
                               Ing.       Bibiána    Rusnáková 

Neprítomný - ospravedlnený:              
                                                                          

Hostia:  
1. Emília Plžová 

2. Ing. Pavol Ivan 

3. Ivan Michalík 

P r o g r a m: 

     1.   Otvorenie 
2.    Informácie 
3.    Kontrola plnenia uznesení 
4.    Návrh na použitie rezervného fondu 
5.    Návrh na použitie účelovo určených finančných prostriedkov za spoločenskú  
hodnotu vyrúbaných stromov 
6.    Návrh úpravy  rozpočtu 
7.    Rôzne 
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8.   Diskusia 
9.   Návrh na uznesenie 

          10.   Záver 

K bodu č. 1 / Otvorenie 

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

uznášania schopné. 

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

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                     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:   5                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
    
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice p. Lacko Ján a p. Ladislav 
Matúška.“  

- za zapisovateľku p. Emíliu Plžovú. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  p. 
Emíliu Plžovú“.  
  
 Prítomní boli oboznámení s jednotlivými bodmi programu rokovania OZ. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Kraľovany.“  
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K bodu č. 2 / Informácie  

Ing. Miloš Had informoval o : 

1. Správe nezávislého auditora za rok 2016 
2. Banskom dohľade, ktorý vykonal Banský úrad Banská Bystrica na základe podaní občanov  
osady Kraľovany – Rieka. 
3. Stave prác na 2. etape „Kanalizácie a ČOV Kraľovany“. 
4. Výmene cestného zvršku na ceste do cintorína. 
5. Starosta obce Ing. Miloš Had informoval taktiež o potrebe výmeny odborne spôsobilej 
osoby pre ÚPN obce Kraľovany, nakoľko nemá s obcou uzatvorenú mandátnu zmluvu, osobne 
absentuje v procese návrhu, tvorby a prerokovania územného plánu obce, čo je hlavný dôvod  
pre zmenu na poste osoby odborne spôsobilej pri tvorbe ÚPN obce Kraľovany. S potrebou 
výmeny odborne spôsobilej osoby sa stotožnili aj poslanci obecného zastupiteľstva. 

-   
K bodu č. 3 /  Kontrola plnenia uznesení 

Ing. Miloš Had previedol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného 
zastupiteľstva. 

K bodu č. 4/ Návrh na použitie rezervného fondu 

Ing. Miloš Had informoval  o návrhu použitia rezervného fondu vo výške 6500,00  EUR. 
Z toho na financovanie : 
                                         -  Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy OcÚ 5000,00 EUR. 
                                         -  Projekt rekonštrukcie strechy OcÚ 1500,00 EUR. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie použitia rezervného fondu obce vo výške 
6500,00 EUR. 
Z toho na : 
- Splufinancovanie rekonštrukcie strechy OcÚ 5000,00  EUR 
- Projekt rekonštrukcie strechy OcÚ 1500,00 EUR“ 

K bodu č. 5/ Návrh na použitie účelovo určených finančných prostriedkov za spoločenskú 
hodnotu vyrúbaných stromov 

Ing. Miloš Had informoval poslancom obecného zastupiteľstva o potrebe navýšenia  použitia 
účelovo určené finančných prostriedkov za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov pod 
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diaľnicu o 3008,00 EUR. Návrh bol všetkým poslancom vopred doručený. Keďže neboli 
pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zvýšenie použitia účelovo určených finančných 
prostriedkov za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov pod diaľnicu vo výške 3008.00 
EUR. 
  

K bodu č. 6/ Návrh úpravy  rozpočtu 

Ing. Miloš Had informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu úpravy rozpočtu obce 
Kraľovany pre rok 2017. Plnenie rozpočtu obce a návrh bol všetkým poslancom vopred 
doručený. Keďže neboli pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce“. 

K bodu č. 7/ Rôzne 

V bode rôzne vystúpil : 
Ing. Ján Had, ktorý sa informoval, či Ing. Tylková – architektka ÚPN obce Kraľovany je tiež 
spoluzodpovedná za to, že sa ÚPN nedokončil a bolo nutné vrátiť MDaV SR poskytnutú 
dotáciu. Ing. Miloš Had – starosta obce uviedol, že podľa jeho názoru aj ona je určitou 
mierou zodpovedná a bude sa to riešiť. Do budúcna uvažuje o tom, že pre spracovanie ÚPN 
obce Kraľovany sa vyberú noví ľudia. 
Ďalej vystúpil Ing. Pavol Ivan, ktorý vopred upozornil, že si svoje vystúpenie bude nahrávať a 
tiež upozornil, že na to nepotrebuje súhlas starostu obce , ani poslancov obecného 
zastupiteľstva.  
Poukázal, na to že firma STATEL plánovala postaviť stožiar na jeho pozemku za účelom 
zlepšenia signálu v osade Kraľovany-Rieka a žiadala Obec Kraľovany o stanovisko. Obec 
vydala záporné stanovisko, ale neuviedla dôvod. Požiadal preto starostu obce, aby uviedol 
dôvody. Pán starosta uviedol : 
- prípojka by viedla po pozemkoch vo vlastníctve obce. Tým by Obec musela znášať vecné 
bremeno a pozemky by boli znehodnotené. 
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- po konzultácii s Ing. Kňazovickou zo stavebného zistil, že vedenie vzduchom v intraviláne 
nie je možné, preto musí ísť taktiež zemou, čo znehodnotí pozemok obce. 
- Zástupcovia formy STATEL sa osobne zúčastnili jednania so starostom obce dňa 28.08.2017 
a rozoberali túto situáciu a budú sa snažiť nájsť riešenie. 
- Ďalej starosta obce uviedol, že ak je potrebné k stanovisku uviesť dôvod – doplní ho. 
V závere starosta obce Ing. Miloš Had zdôraznil, že priestory v bývalom lome Kraľovany – 
Rieka nie sú určené pre rekreáciu a kúpanie počas letných mesiacov. 

Ing. Pavol Ivan upozornil na to, že ak by Obec z tohto jednania s firmou STATEL mala 
finančný prospech bude to mať trestnoprávny dosah. 

Ing. Ján Had sa spýtal Ing. Pavla Ivana na to, či by si on nechal znehodnotiť takto pozemok.  
Na čo on odpovedal, že  nie. 

Ing. Pavol Ivan upozornil na veľký neporiadok v okolí jazera, na to, že cez víkend tam bolo 
veľa psov, ktoré výkalmi znečisťovali okolie a starosta obce nedvíha mobil. 

Pán starosta mu odpovedal, že odpad sa pravidelne zbiera a odváža, ale pre vysokú 
návštevnosť  turistami a kúpajúcimi to zatiaľ nepostačuje.  

Ďalej sa Ing. Pavol Ivan informoval, či prebieha  výber na prevádzkovanie bufetu a priestorov 
pri jazere.  
Na čo pán starosta odpovedal, že nie. 

K bodu č. 8 / Diskusia  

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

Do diskusie sa prihlásila : 
Ing. Bibiána Rusnáková, ktorá uviedla, že videla projekt firmy STATEL a podľa jej osobného 
názoru sa stožiar tak, ako je naprojektovaný nehodí na breh jazera a z estetického hľadiska je 
úplne nevhodný. Ďalej uviedla, že Ing. Pavol Ivan nechal bufet, ktorý mal do roku 2017 
v nájme v dezolátnom stave – vytrhané zásuvky, poškodená vodovodná prípojka  ...... . Ďalej 
konštatovala, že Ing. Pavol Ivan sa nevhodne zachoval aj v posledný víkend. 
Starosta obce Ing. Miloš Had upozornil na to, že v osade Kraľovany Rieka ide o pozemky vo 
vlastníctve obce, je to banský priestor a jazero nie je vhodné na kúpanie pre ľudí. 

K bodu č. 09 / 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:   5                                       PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 31. augusta 2017“ 

K bodu č. 10/ Záver 

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

Zapísal    :        Emília Plžová 

Overovatelia:  Ján Lacko 
                        Ladislav Matúška 

   

                                                                                               

   
                                                                                                    Ing. Miloš Had 
                                                                     Starosta obce 

OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 186 

U Z N E S E N I E 

Z piateho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
31. augusta 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. BERIE NA VEDOMIE 
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         1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
         2. Správu nezávislého auditora za rok 2016. 
         3. Plnenie rozpočtu obce. 
        

B. SCHVAĽUJE 

Uznesenie č.38/2017 

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

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 39/2017 

Overovateľov zápisnice : Ján Lacko a Ladislav Matúška 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 40/2017 

Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emíliu Plžovú 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 41/2017 

Program zasadania obecného zastupiteľstva. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 42/2017 

Zvýšenie použitia rezervného fondu obce vo výške 6500,00 EUR. 

Z toho na : -  Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy OcÚ 5000,00 EUR. 
                  -  Projekt rekonštrukcie strechy OcÚ 1500,00 EUR. 
   
                 
HLASOVANIE:    
ZA:   5                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 43/2017 

Zvýšenie použitia účelovo určených finančných prostriedkov za spoločenskú hodnotu 
vyrúbaných stromov pod diaľnicu vo výške 3008.00 EUR. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 44/2017 

Úpravu rozpočtu obce Kraľovany. 

HLASOVANIE:    
ZA:   5                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Zapísala :       p.  Emília Plžová 
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Overovatelia: p. Lacko Ján 

                       p. Matúška Ladislav 

                                                                                             .......................................... 
                                                                                                Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce 


