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Obec Kraľovany  

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 18. decembra  2017 v Obecnom úrade 

Kraľovany  
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Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 18. 12. 2017 
Č. 7/2017 

Z Á P I S N I C A 

Zo siedmeho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 
konaného dňa 18. decembra   2017  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

Prítomní:   

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš        Had 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     

                                             Ján           Lacko 
                                            Dušan       Lepeta 

                                                      Ing.       Bibiána     Rusnáková 
Neprítomný - ospravedlnený:                   Ladislav    Matúška 
                                                     Img.       Ján            Had         
                                                                          

Hostia:  
1. Emília Plžová 

P r o g r a m: 

     1.   Otvorenie 
2.    Kontrola plnenia uznesení 
3.    Informácie 
4.    Návrh na zmenu  použitia rezervného fondu    
5.    Návrh úpravy  rozpočtu 
6.    Rôzne  
7.   Diskusia 
8.   Návrh na uznesenie 

            9.   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 3 poslanci, 
teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je  

uznášania schopné. 

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

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

- Overovateľov zápisnice Ing. Bibiána Rusnáková a Dušan Lepeta 

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

- za zapisovateľku p. Emíliu Plžovú. 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    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:   3                                      PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program rokovania Obecného zastupiteľstva 
Kraľovany.“  
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K bodu č. 2 /  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. 3 / Informácie  

Ing. Miloš Had informoval o : 

1. Firma ZEDA Betón, a. s. Bratislava podala písomnú žiadosť o zníženie  nájmu  spätne od 
01. 05. 2017 do konca zmluvného obdobia, nakoľko sa na projekte Kraľovany nič 
nevykonáva. Po diskusii  prítomní poslanci sa uzniesli, že nakoľko ide žiadosť so spätnou 
platnosťou a nájomný vzťah obmedzuje iné využitie, alebo predaj  prenajatých pozemkov pre 
ďalších záujemcov žiadosť sa zamieta. 
HLASOVANIE:    
ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Zamieta žiadosť firmy ZEDABETÓN o zníženie nájmu.“ 

2. V nadväznosti na pokračujúcu výstavbu kanalizácie v obci Kraľovany predložil p. starosta 
návrh na  predĺženie zmluvného vzťahu so spoločnosťou STAVPOČ,  František Jendroľ, Klin, 
ktorá doteraz realizovala výstavbu kanalizácie v našej obci, formou dodatku. O predĺžení 
zmluvného vzťahu dal hlasovať. 

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

„Dodatok zmluvy na dobudovanie kanalizácie v roku 2018.“ 

3. Na miestnej komunikácii od č. s. 87 po cintorín vznikol havarijný stav. Z toho dôvodu p. 
starosta podal 30. 11. 2017 na zasadaní obecného zastupiteľstva návrh na vyhlásenie 
havarijného stavu miestnej komunikácie a odstránenie havarijného stavu, ktorý bol 
jednohlasne schválený.  Zmluvu o dielo č. 03/10/2017 na odstránenie havarijného stavu 
predložil na posúdenie poslancom obecného zastupiteľstva. 

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

„Zmluvu  o dielo č. 03/10/2017  na odstránenie   havarijného stavu miestnej komunikácie  
od č. s. 87 po cintorín .“ 

4. Na miestnej komunikácii od č. s. 93 MŠ po č. s. 124 vznikol havarijný stav po vybudovaní 
kanalizácie. Z toho dôvodu p. starosta podal návrh na vyhlásenie havarijného stavu miestnej 
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komunikácie  a súčasne sa všetci prítomní dohodli , že je nevyhnutné tento havarijný stav 
odstrániť v roku 2018. 

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

„Vyhlásenie havarijného stavu miestnej komunikácie od č. s. 93 MŠ po č. s. 124 
a odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie  v roku 2018.“ 

5. V súvislosti s predchádzajúcim bodom požiadal p. starosta poslancov OZ o hlasovanie 
o zmluve o dielo č. 01/12/2017 na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie od č. 
s.  93 MŠ po č. s. 124. 
  
            
HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Zmluvu  o dielo  č. 01/12/2017 na odstránenie   havarijného stavu miestnej komunikácie  
od č. s. 93 MŠ po č. s. 124 .“ 

6. Ing. Miloš Had oboznámil  prítomných poslancov s novým zadaním pre Územný plán obce 
Kraľovany bod. Č. 21 – nové znenie . 

Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že  : 

a) Pôvodné znenie bodu č. 21 Zadania pre územný plán obce Kraľovany, schváleného 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, 
obsahuje viacero nepresných a neaktuálnych údajov, zbytočne a naviac chybne uvádza 
ustanovenia stavebného zákona podľa ktorého bude územnoplánovacia dokumentácia 
prerokovaná, v uvedenom bode chýbajú požiadavky na počet vyhotovení Návrhu 
a čistopisu a požiadavky na vyhotovenia častí dokumentácie pre zabezpečenie stanovísk 
a súhlasov v procese prerokovania a po jeho ukončení. 

b) S ohľadom na rozsah riešenia územia a zákonom stavené požiadavky na podrobnosť 
riešenia územného plánu  obce nie je potrebné jeho spracovanie v mierke 1 : 2 880, tak 
ako je to uvedené v bode č. 21 predmetného Zadania. 

V  zmysle vyššie uvedeného zrušili  a následne schválili : 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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„Pôvodné znenie bodu č.21 Zadania pre Územný plán  obce Kraľovany, schváleného 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, celom 
rozsahu.“ 

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

„Nové znenie bodu č. 21 Zadania pre Územný plán obce Kraľovany, schváleného 
uznesením  Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, 
v celom rozsahu.“ 

7. Starosta obce Ing. Miloš Had predložil prítomným na posúdenie  zmluvu o dielo pre 
vypracovanie Územného plánu obce Kraľovany podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. . Požiadal poslancov o hlasovanie : 

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

„Zmluvu o dielo pre vypracovanie Územného plánu obce Kraľovany poľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb..“ 
8. V súvislosti s procesom obstarávania a schvaľovania územného plánu Obce Kraľovany 
starosta obce predložil  záväzok Obce Kraľovany ukončiť proces obstarávania 
a schvaľovania územného plánu Obce Kraľovany do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie medzi 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Obcou Kraľovany. 

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

„Záväzok Obce Kraľovany, ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Územného  plánu 
Obce Kraľovany do troch rokov od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na 
spracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom  dopravy 
a výstavby SR a Obcou Kraľovany.“ 

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

Ing. Miloš Had informoval  o návrhu  zmeny použitia rezervného fondu vo výške á 1279,36 
EUR. 
Z toho na financovanie : 
                                         -  Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie strechy O c Ú á 1500,00 
EUR sa v roku 2017 realizovať nebude. 
                                         -  Dofinancovanie havarijného stavu miestnej komunikácie po 
výstavbe kanalizácie od č. súpisného 87 po miestny cintorín á 1279,36 EUR. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia rezervného fondu obce vo výške 1279,36 
EUR. 
Z toho na : 
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- Spolufinancovanie projetku rekonštrukcie strechy O c Ú vo výške  á 1500,00  EUR sa 
nezrealizuje v roku 2017 
-Dofinancovanie havarijného stavu miestnej komunikácie po výstavbe kanalizácie od č. s. 
87 po miestny cintorín vo výške á 1279,36 EUR.“ 

K bodu č. 5/ Návrh úpravy  rozpočtu 

Ing. Miloš Had informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe úpravy rozpočtu 
obce. Návrh úpravy rozpočtu obce bol poslancom vopred doručený nebolo podane 
pripomienky. 

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

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 
Kraľovany v roku 2017.“ 

K bodu č. 10 / Rôzne 

V bode rôzne informoval p. starosta : 

- o nemoci hlavného kontrolóra obce Kraľovany, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadania 
obecného zastupiteľstva a vyjadriť sa k dodatočnej finančnej správe TJ Lokomotíva SEZ 
Kraľovany.  Z uvedeného dôvodu sa celkové zúčtovanie dotácie presúva do roku 2018. 

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

„Hlavnému kontrolórovi obce pripraviť vyhodnotenie finančnej správy o použití finančnej 
dotácie  pre TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany .“  
T:  január 2018                                                         

- hlavný kontrolór obce p. Ivan Michalík vypracoval  a doručil plán kontrolnej činnosti na rok 
2018, ktorý je prílohou  zápisnice a poslanci OZ  boli s ním oboznámení. Starosta obce dal 
hlasovať : 

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

„Plán kontrolnej činnosti na rok 2018.“ 
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- o potrebe obnovy vozového parku, nakoľko vozidlám v roku 2018 končia STK,  je potrebné 
ich nahradiť úžitkovým motorovým vozidlom. 

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

„Pripraviť obnovu v vozového parku v roku 2018 – zakúpením úžitkového motorového 
vozidla“.  

- V časti obce Kraľovany – Rieka lom predstaviť možnosti využitia danej lokality pre cestovný 
ruch  Kraľovany – Rieka. 

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

„ Pripraviť grafickú vizualizáciu možného využitia časti obce Kraľovany – Rieka lom pre 
cestovný ruch a hľadať možnosti a formy spolupráce s privátnym sektorom “ 

K bodu č. 11 / Diskusia  

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

Do diskusie sa prihlásila : 

Ing. Bibiána Rusnáková, ktorá navrhla prítomným poslancom, aby starostovi obce zvýšili od 
01.12.2017 do 31.12.2017 plat. Prítomní poslanci sa dohodli na zvýšení o 70 percent. 

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

„Starostovi obce  plat  od  01.12.2017 do 31.12.2017  zvýšený o 70 %  , zvýšenie spolu do 
výšky 70%.“  

Takto  vypočítaný mesačný plat mu bude  vyplatený za mesiac  december  2017. 
Od 01.01.2018  bude starostovi patriť predchádzajúci plat zvýšený o 10 %. 

K bodu č. 12 / Návrh na uznesenie  
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Ing. Miloš Had, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. 
O prijatých uzneseniach informoval Ing. Bibiána Rusnáková a sú súčasťou zápisnice 

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

   
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 18. decembra  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 

OBEC KRAĽOVANY, 021 51 KRAĽOVANY 186 

U Z N E S E N I E 

Zo siedmeho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo 
dňa 18. decembra  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  
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A. BERIE NA VEDOMIE 
          
         1. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 
                   
       

B. SCHVAĽUJE 

Uznesenie č.61/2017 

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

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

Uznesenie č. 62/2017 

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

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

Uznesenie č. 63/2017 

„Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emíliu Plžovú“ 

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

Uznesenie č. 64/2017 

„Program zasadania obecného zastupiteľstva.“ 

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

Uznesenie č.65/2017 
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Zmluvu  o dielo č. 03/10/2017  na odstránenie   havarijného stavu miestnej komunikácie na 
cintorínskej ceste od č. s. 87 po cintorín.“ 
             
HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 66/2017 

„Zmenu  použitia finančných prostriedkov rezervného fondu. Finančné prostriedky vo 
výške 1279,36 EUR budú použité na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie. 
Pôvodne rozpočtované náklady na projekt rekonštrukcie strechy obecného úradu sa v roku 
2017 realizovať nebudú.“ 

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

Uznesenie č.67/2017 

„Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce Kraľovany pre rok 2017.“ 
                
HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 68/2017 

„Dodatok zmluvy na dobudovanie kanalizácie v roku 2018.“ 

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

Uznesenie č. 69/2017 

„Vyhlásenie havarijného stavu miestnej komunikácie od č. s. 93 MŠ po č. s. 124 
a odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie  v roku 2018.“ 
                
HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č.70/2017 

„Zmluvu  o dielo 01/12/2017 na odstránenie   havarijného stavu miestnej komunikácie  od 
č. s. 93 MŠ po č. s. 124 .“ 
             
HLASOVANIE:    
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ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 71/2017 

„Plán kontrolnej činnosti na rok 2018.“ 

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

Uznesenie č. 72/2017 

„Starostovi obce  plat  od  01.12.2017 do 31.12.2017  zvýšený o 70 %  , zvýšenie spolu do 
výšky 70%.“ 

Takto  vypočítaný mesačný plat mu bude  vyplatený za mesiac  december  2017. 
Od 01.01.2018  bude starostovi patriť predchádzajúci plat zvýšený o 10 %. 

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

Uznesenie č. 73/2017 

„Nové znenie bodu č. 21 Zadania pre Územný plán obce Kraľovany, schváleného 
uznesením  Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, 
v celom rozsahu.“ 

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

Uznesenie č. 74/2017 

„Zmluvu o dielo pre vypracovanie Územného plánu obce Kraľovany podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb..“ 

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

Uznesenie č. 78/2017 

„Záväzok Obce Kraľovany, ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Územného  plánu 
Obce Kraľovany do troch rokov od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na 
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spracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom  dopravy 
a výstavby SR a Obcou Kraľovany.“ 

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

C. UKLADÁ 

Uznesenie č. 8/2017 

„Hlavnému kontrolórovi obce pripraviť vyhodnotenie finančnej  správy o použití finančnej 
dotácie pre TJ.“  
T:  január 2018                                                       Z: p. Ivan Michalík 

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

Uznesenie č. 9/2017 

„Pripraviť obnovu  vozového parku v roku 2018 – zakúpením úžitkového motorového 
vozidla.“ 
T:  rok 2018                                                          Z: p. starosta obce 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                    ZDRŽAL: 0 

Uznesenie č. 10/2017 

„ Vypracovať grafickú vizualizáciu časti obce Kraľovany – Rieka lom pre využitie 
cestovného ruchu a hľadať možnosti a formy spolupráce s privátnym sektorom .“ 
 T:  rok 2018                                                          Z: p. starosta obce 

HLASOVANIE:    
ZA:   3                                    PROTI: 0                                    ZDRŽAL: 0 
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D.  NESCHVAĽUJE 

Uznesenie č. 2/2017 

„Žiadosť firmy ZEDABETÓN o zníženie nájmu.“ 

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

E.  KONŠTATUJE, že 

a) Pôvodné znenie bodu č. 21 Zadania pre územný plán obce Kraľovany, schváleného 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, 
obsahuje viacero nepresných a neaktuálnych údajov, zbytočne a naviac chybne uvádza 
ustanovenia stavebného zákona podľa ktorého bude územnoplánovacia dokumentácia 
prerokovaná, v uvedenom bode chýbajú požiadavky na počet vyhotovení Návrhu 
a čistopisu a požiadavky na vyhotovenia častí dokumentácie pre zabezpečenie stanovísk 
a súhlasov v procese prerokovania a po jeho ukončení. 

b) S ohľadom na rozsah riešenia územia a zákonom stavené požiadavky na podrobnosť 
riešenia územného plánu  obce nie je potrebné jeho spracovanie v mierke 1 : 2 880, tak 
ako je to uvedené v bode č. 21 predmetného Zadania. 

F.  RUŠÍ 

Uznesenie č. 1/2017 

„Pôvodné znenie bodu č. 21 Zadania pre Územný plán  obce Kraľovany, schváleného 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch č. 3/2014 zo dňa 27. 02. 2014, celom 
rozsahu.“ 

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

Zapísala :       p.  Emília Plžová 

Overovatelia: Ing. Bibiána Rusnáková 
                       p. Dušan Lepeta 
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                                                                                             .......................................... 
                                                                                                Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce 


