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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 30. 11. 2017 

Č. 6/2017 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
Zo šiesteho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 

konaného dňa 30. novembra  2017  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

 

 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš        Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:     Ing.       Ján           Had 

                                             Ján           Lacko 

                                            Dušan       Lepeta 

                                                      Ing.       Bibiána     Rusnáková 

Neprítomný - ospravedlnený:                   Ladislav    Matúška 

                                                                          

 

Hostia:  

1. Emília Plžová 

2. Ivan Michalík 

3. Peter Avor 

4. Filip Veselovský 

 

P r o g r a m: 

 

     1.   Otvorenie 
2.    Informácie 

3.    Kontrola plnenia uznesení 

4.    Návrh na zmenu  použitia rezervného fondu    

5.    Návrh úpravy  rozpočtu /dôchodcovia nad 70 rokov, narodené deti, posedenie   

dôchodcov, Mikuláš, uvítanie nového roka 2018/ 

6.    Žiadosti o poskytnutie transferov 

7.    Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020 

8.    Inventarizácia majetku obce 

9.   Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb SIMA CONSULT  

      s. r. o . 

7.    Rôzne  

8.   Diskusia 

9.   Návrh na uznesenie 

          10.   Záver 
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K bodu č. 1 / Otvorenie 

 

Starosta obce Ing. Miloš Had otvoril šieste 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  Ján Lacko 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján Had a Ján Lacko.“  

 

- Overovateľov zápisnice Ing. Bibiána Rusnáková a Dušan Lepeta 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

    

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice Ing. Bibiána Rusnáková 

a Dušan Lepeta.“  

 

- 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 OZ, súčasne p. starosta 

navrhol rozšíriť bod rôzne o  VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a VZN č. 3/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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 : 

 

1. Obec podala žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie finančných prostriedkov na 

dobudovanie kanalizácie v obci Kraľovany 
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2. Obec podala žiadosť  na poskytnutie finančných prostriedkov z programu Obnovy dediny 

na opravu strechy obecného úradu. 

3. STK Liptovský Mikuláš uhradila svoje záväzky  v roku 2017. 

4. ZEDABETÓN prestal uhrádzať nájom 

5. Pre dokončenie územného plánu obce požiada obec do februára 2018 o poskytnutie 

dotácie. 

6.  Prebieha jednanie s OTP o umiestnení bankomatu v obci Kraľovany. 

7. Priebežne sa realizuje výmena verejného osvetlenia na letkové. 

8. Doporučenie  starostu obce do budúcna – nevyužívaný majetok obce dať do prenájmu 

alebo  odpredať. 

9. Na miestnej komunikácii od č. s. 87 po cintorín vznikol havarijný stav po vybudovaní 

kanalizácie. Z toho dôvodu p. starosta podal návrh na vyhlásenie havarijného stavu miestnej 

komunikácie  a súčasne sa všetci prítomní dohodli , že je nevyhnutné tento havarijný stav 

odstrániť. 

„Vyhlásenie havarijného stavu miestnej komunikácie na cintorínskej ceste od č. s. 87 po 

cintorín a odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie.“                 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

  

K bodu č. 3 /  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

zastupiteľstva a konštatoval, že zatiaľ sa neuskutočnilo jednanie s OVS Dolný Kubín. Najskôr 

sa uskutoční až začiatkom roku 2018. 

 

 

K bodu č. 4/ Návrh na zmenu  použitia rezervného fondu    

 

 

Ing. Miloš Had informoval  o návrhu  zmeny použitia rezervného fondu vo výške á 5000,00  

EUR. 

Z toho na financovanie : 

                                         -  Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy OcÚ á 5000,00 EUR sa v 

roku 2017 realizovať nebude. 

                                         -  Financovanie havarijného stavu miestnej komunikácie po 

výstavbe kanalizácie od č. súpisného 87 po miestny cintorín á 5000,00 EUR. 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia rezervného fondu obce vo výške 5000,00 

EUR. 

Z toho na : 

- Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy O c Ú vo výške  á 5000,00  EUR sa nezrealizuje 

v roku 2017 

-Financovanie havarijného stavu miestnej komunikácie po výstavbe kanalizácie od č. s. 87 

po miestny cintorín vo výške á 5000,00 EUR.“ 
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K bodu č. 5/ Návrh úpravy  rozpočtu /dôchodcovia nad 70 rokov, narodené deti, posedenie   

dôchodcov, Mikuláš, uvítanie nového roka 2018/ 

 

Ing. Miloš Had informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe úpravy rozpočtu 

obce v súvislosti s : 

- zmenou použitia rezervného fondu 

- poskytnutím finančných prostriedkov pre dôchodcov – jubilantov, ktorí sa dožili  70 a viac 

rokov vo výške á 30 EUR/jubilanta. 

- poskytnutie finančných prostriedkov pre narodené deti v roku 2017 k rukám matky, za 

podmienky, že má voči obci vysporiadané všetky záväzky vo výške á 150,00 EUR./dieťa. 

- organizovaním slávnostného posedenia pre všetkých dôchodcov s trvalým pobytom v obci 

a poskytnutím vecného daru jubilantom, ktorí sa dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 rokov 

a najstaršiemu obyvateľovi obce. 

- organizovaním Mikulášskeho stretnutia s deťmi. 

- uvítaním nového roku 2018. 

 

„V zmysle rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva z rozpočtu obce budú vyplatené 

v roku 2017 finančné prostriedky pre : 

 

- občanov, ktorí v roku 2017 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške á 30 EUR/jubilant. 

- k rukám matky dieťaťa, ktoré sa narodilo v roku 2017 vo výške á 150 EUR 

Vyplatenie finančných prostriedkov je podmienené trvalým pobytom a uhradením všetkých 

daňových a poplatkových povinnosti voči obci Kraľovany. 

Z rozpočtu obce budú poskytnuté : 

- Mikulášske balíčky pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v Obci Kraľovany  v cene do 

 á 5 EUR/balíček a doprava detí a Mikuláša na koči. 

-  slávnostné posedenie s občerstvením a programom pre občanov – dôchodcov vo veku od 

60 rokov a vecné dary pre dôchodcov jubilantov, ktorí sa dožili 65,70,75,80,85,90,95 a viac 

rokov a pre najstaršieho obyvateľa obce Kraľovany. Celkové náklady na túto akciu do 

výšky á 800 EUR 

- Náklady na slávnostné uvítanie nového roku 2018 do á 300 EUR.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany v roku 2017.“ 

  

 

K bodu č. 6/ Žiadosti o poskytnutie transferov 

 

Ing. Miloš Had informoval poslancov obecného zastupiteľstva o došlých žiadostiach na 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce : 

- Mesto Dolný Kubín na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom v obci Kraľovany  

- Obec Ľubochňa na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom v obci Kraľovany 

- Evanielická cirkev ausburgského vierovyznania  Kraľovany na rekonštrukciu kúrenia 

v miestnom kostole 
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- TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany na futbalovú reprezentáciu 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva postupne prešli podané žiadosti a schválili : 

 

„Dotáciu pre Evanielickú cirkev ausbugského vyznania Kraľovany  vo výške á 2000 

EUR.“. 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„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  pre 

školský rok 2017/2018“. 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Finančný príspevok vo výške 15,00 € na žiaka vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom 

v obci Kraľovany, navštevujúcich ZŠ v Dolnom Kubíne –  zriaďovateľ mesto Dolný Kubín 

a  pre školský rok 2016/2017.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí dotácie pre TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany až po 

vyúčtovaní poskytnutej dotácie pre TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany v roku 2017. Toto 

rozhodnutie prijalo na základe správy hlavného kontrolóra obce p. Ivana Michalíka, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. Ukladá TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany : 

 

„Predložiť finančnú správu o použití finančnej dotácie  TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany  

s doložením zdôvodnenia jednotlivých dokladov  uvedených v správe o vykonanej finančnej 

kontrole hlavnému kontrolórovi obce Kraľovany p. Ivanovi Michalíkovi. V termíne do 15. 

12. 2017.“  

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

K bodu č. 7/ Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 

 

Všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi obce Kraľovany bol vopred doručený návrh 

rozpočtu obce Kraľovany na roky 2018, 2019  a 2020. 

Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, z toho bežný rozpočet ako vyrovnaný 

a kapitálový rozpočet nebol zostavený. Rozpočet je prílohou tejto zápisnice. Vystúpil aj hlavný 

kontrolór obce p. Ivan Michalík a podal stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Kraľovany na rok 

2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Stanovisko je prílohou zápisnice.  

Starosta obce Ing. Miloš Had požiadal prítomných o podanie pripomienok a návrhov. 

Prítomní poslanci sa rozhodli na základe predchádzajúceho bodu programu, v ktorom hlavný 

kontrolór podal správu z kontroly vyúčtovania dotácie pre TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany 

v roku 2017 krátiť pôvodne navrhovanú výšku dotácie pre šport o 2000,00 EUR. O ďalšom 
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poskytnutí, či neposkytnutí dotácie v roku 2018 rozhodne uznesením obecné zastupiteľstvo až 

po vyúčtovaní  dotácie z  roku 2017.  

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet  obce Kraľovany na rok 2018 bez programovej 

štruktúry na hlavných ekonomických kategóriách a berie na vedomie viacročný rozpočet 

bez programovej štruktúry na roky 2019, 2020 na hlavných ekonomických kategóriách“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 8 / Inventarizácia majetku obce 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017  a 

inventarizačnú komisiu v zložení : 

- predseda p. Ján Lacko 

- členovia Ing. Ján Had, p. Dušan Lepeta, Ing. Bibiana Rusnáková, p. Ladislav 

Matúška“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 9 / Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb SIMA 

CONSULT   s. r. o . 

 

Starosta obce Ing. Miloš Had ozrejmil prítomným podmienky zmluvy a títo súhlasili s jej 

uzatvorením. 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní poradenských 

a konzultačných služieb SIMA CONSULT   s. r. o .“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 10 / Rôzne /dodatok VZN č. 2/2017 a 3/2017/ 

 

V bode rôzne sa hlasovalo o vopred zverejnených a doručených návrhoch VZN č. 2/2017 

a 3/2017. Prítomní poslanci sa oboznámili s problematikou a oba návrhy VZN odsúhlasili : 

 

„VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  obce Kraľovany   č. 2/2012 o miestnych 

daniach.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 11 / Diskusia  

 

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

 

Do diskusie sa prihlásila : 

- Ing. Rusnáková Bibiána, ktorá požiadala starostu obce, či by sa mohol informovať o tom, 

aké sú možnosti zvýšenia wifi signálu pre obec Kraľovany na 3G. 

- Ing. Ján Had požiadal starostu obce, aby riešil nájomné vzťahy pod miestnymi 

komunikáciami  v správe obce s vlastníkmi pozemkov. Požiadal tiež, aby upozornil aj VÚC 

Žilina na tieto skutočnosti. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce : 

„Informovať sa o možnosti riešenia nájomných vzťahov s vlastníkmi pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obce Kraľovany. Upozorniť VUC Žilina na 

riešenie vlastníctva pod komunikáciami v ich vlastníctve.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 12 / 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 30. novembra  2017“ 

 

 

K bodu č. 13/ Záver 

 

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

 

 

 

Zapísal    :        Emília Plžová 

 

 

Overovatelia:  Ing. Bibiana Rusnáková 

                        Dušan 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 
 

Zo šiesteho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 

30. novembra 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 

          

         1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

         2. Viacročný rozpočet Obce Kraľovany bez programovej štruktúry na roky 2019 

a 2020 na hlavných ekonomických kategóriách. 

          

       
 

B. SCHVAĽUJE 

 

Uznesenie č.45/2017 

 

„Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Had  a p. Ján Lacko.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 46/2017 

 

„Overovateľov zápisnice : Ing. Bibiána Rusnáková a p. Dušan Lepeta.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 47/2017 

 

„Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emíliu Plžovú“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 48/2017 

 

„Program zasadania obecného zastupiteľstva.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 49/2017 

 

„Vyhlásenie havarijného stavu miestnej komunikácie na cintorínskej ceste od č. s. 87 po 

cintorín a odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie.“ 

                

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 50/2017 

 

„Zmenu  použitia finančných prostriedkov rezervného fondu. Finančné prostriedky vo 

výške 5000 EUR budú použité na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie. 

Pôvodne rozpočtované náklady na rekonštrukciu strechy obecného úradu sa v roku 2017 

realizovať nebudú.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 51/2017 

 

„Z rozpočtu obce budú vyplatené v roku 2017 finančné prostriedky pre : 

- občanov, ktorí v roku 2017 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške á 30 EUR/jubilant. 

- k rukám matky dieťaťa, ktoré sa narodilo v roku 2017 vo výške á 150 EUR 

Vyplatenie finančných prostriedkov je podmienené trvalým pobytom a uhradením všetkých 

daňových a poplatkových povinnosti voči Obci Kraľovany. 

Z rozpočtu obce budú poskytnuté : 

- Mikulášske balíčky pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v Obci Kraľovany  v cene do 

 á 5 EUR/balíček 

-  slávnostné posedenie s občerstvením a programom pre občanov – dôchodcov vo veku od 

60 rokov a vecné dary pre dôchodcov jubilantov, ktorí sa dožili 65,70,75,80,85,90,95 a viac 

rokov a pre najstaršieho obyvateľa obce Kraľovany. Celkové náklady na túto akciu do 

výšky á 800 EUR 

- Náklady na slávnostné uvítanie nového roku 2018 do á 300 EUR.“ 
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HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 52/2017 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany v roku 2017.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 53/2017 

 

„VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  obce Kraľovany   č. 2/2012 o miestnych 

daniach.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 54/2017 

 

„VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 55/2017 

 

„Dotáciu pre Evanielickú cirkev ausbugského vyznania Kraľovany  vo výške á 2000 EUR.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 56/2017 

 

„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  pre 

školský rok 2017/2018.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 57/2017 

 

„Finančný príspevok vo výške 15,00 € na žiaka vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom 

v obci Kraľovany, navštevujúcich ZŠ v Dolnom Kubíne –  zriaďovateľ mesto Dolný Kubín 

a  pre školský rok 2016/ 2017.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 58/2017 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017  a 

inventarizačnú komisiu v zložení : 

- predseda p. Ján Lacko 

- členovia Ing. Ján Had, p. Dušan Lepeta, Ing. Bibiana Rusnáková, p. Ladislav 

Matúška“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 59/2017 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní poradenských 

a konzultačných služieb SIMA CONSULT   s. r. o .“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 60/2017 

 

 „Rozpočet obce Kraľovany na rok 2018 bez programovej štruktúry na hlavných 

ekonomických kategóriách.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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C. UKLADÁ 

 

 

Uznesenie č. 6/2017 

 

„Predložiť finančnú správu o použití finančnej dotácie  TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany  

s doložením zdôvodnenia jednotlivých dokladov  uvedených v správe o vykonanej finančnej 

kontrole hlavnému kontrolórovi obce Kraľovany p. Ivanovi Michalíkovi. V termíne do 15. 

12. 2017.“  

T:  15. 12. 2017                                                   Z: predseda TJ Lokomotíva SEZ  Kraľovany 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 

 

„Informovať sa o možnosti riešenia nájomných vzťahov s vlastníkmi pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obce Kraľovany. Upozorniť VUC Žilina na 

riešenie vlastníctva pod komunikáciami v ich vlastníctve.“ 

T:  dlhodobo                                                      Z: starosta obce 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

Zapísala :       p.  Emília Plžová 

 

Overovatelia: Ing. Bibiána Rusnáková 

                       p. Dušan Lepeta 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                             .......................................... 

                                                                                                Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 


