
 

 

Obec Kraľovany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 28. mája 2018 v Obecnom úrade Kraľovany  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obec Kraľovany                                           v Kraľovanoch dňa 28. mája 2018 

Č. 3/2018 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 

konaného dňa 28. mája 2018  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

 

 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš        Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva :                                             

                                                       Ing.       Bibiána      Rusnáková 

                                                                    Ján             Lacko    

                                                                    Dušan        Lepeta   

Neprítomný – ospravedlnený:      Ing.       Ján            Had                               

                                                                    Ladislav    Matúška                

                                                                    

                                                                          

 

Hostia:               

1. Emília Plžová 

 

P r o g r a m: 

 

     1.   Otvorenie - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

2.    Kontrola plnenia uznesení 

3.    Informácie 

4.    Záverečný účet obce Kraľovany 

5.    Výročná správa 

6.    Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo – „Kanalizácia a ČOV, Kraľovany – 2. etapa“ 

7.    Rôzne 

            8.   Diskusia 

            9.   Návrh na uznesenie 

          10.   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 3 poslanci, teda 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je  

 

uznášania schopné. 

 

Ing. Miloš Had navrhol : 

- Návrhovú komisiu Ing. Bibiána Rusnáková a p. Ján Lacko 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení Ing. Bibiána Rusnáková a    

p.  Ján Lacko“  

 

- Overovateľov zápisnice pána Jána Lacka a p. Dušana Lepta.. 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

    

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice p. Ján Lacko a p. 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 kde p. 

starosta  doplnil bod rôzne : 

- Použitie rezervného fondu obce Kraľovany 

- Plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce od 01.01.2018 

- Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne k VZN obce Kraľovany č.  

3/2009.  

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

   

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program rokovania Obecného zastupiteľstva 

Kraľovany.“ 



 

K bodu č. 2 /  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3 / Informácie  

 

Ing. Miloš Had informoval o : 

 

 - Poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu na výstavbu Kanalizácie a ČOV Kraľovany  

2. etapa  vo výške 

- Poskytnutej dotácii z Ministerstva vnútra pre DPO Kraľovany vo výške 3000,00 EUR. 

- Poskytnutej dotácii z ................................ na územný plán obce Kraľovany vo výške  

   

K bodu č. 4/ Záverečný účet obce Kraľovany 

 

Starosta obce uviedol, že všetkým poslanom bol vopred doručený návrh záverečného účtu 

a súčasne bol zverejnený na stránke obce Kraľovany. Neboli podané žiadne návrhy ani 

pripomienky. Požiadal. p. Plžovú o informácie k  záverečnému účtu. 

 

Pani Plźová  sa zamerala na rozpočet obce, rozbor plnenia príjmov a výdavkov, výsledok 

hospodárenia obce, tvorbu a použitie fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o poskytnutých 

dotáciách.  

Prečítala správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Kraľovany za rok 2017, kde v závere odporúča schváliť predložený návrh záverečného účtu bez 

výhrad. 

 

V zmysle vyššie uvedeného p. starosta požiadal poslancov OZ o hlasovanie, či schvaľujú 

záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad, berú na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce Kraľovany a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017 a na základe 

uvedených skutočností  tvorbu rezervného fondu vo výške 154948,26 EUR. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo  : 

- Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kraľovany a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2017. 

- Schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.. 

- Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 154948,26 EUR a jeho použitie na kapitálové výdavky.“ 

 

K bodu č. 5/Výročná správa obce za rok 2017 

 

Ing. Miloš Had  skonštatoval, že výročná správa bola všetkým poslancom vopred doručená, 

všetci s ňou boli oboznámení a keďže nikto nepodal pripomienky hneď dal hlasovať. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce za rok 2017.“ 

 



K bodu č. 6/Dodatok č. 6 k zmluve o dielo – „Kanalizácia a ČOV, Kraľovany – 2. etapa“ 

 

 

 

 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 k zmluve o dielo – „Kanalizácia a ČOV, 

Kraľovany – 2. etapa.“ 

 

K bodu č. 7/Rôzne 

 

V bode rôzne  vystúpila Ing. Bibiána Rusnáková – zástupkyňa starostu obce – uviedla, že  

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 2017. 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. 2018 

HLASOVANIE:    

ZA:   4                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„V zmysle zák. č. 289/2002  Z. z.  v prepočte podľa  priemernej mzdy  v roku 2017 t. j. 

954,00  EUR x 1,49 t. j.  1421,46 EUR zaokr. 1422,00 EUR. 

 

Obecné  zastupiteľstvo zvyšuje starostovi rozhodnutím  plat  o 10 %  t. j. 

o 142,20Eur, zvýšenie spolu do výšky 10%  

 ( 1422,00 + 142,20 )                           zaokrúhlene                       1565,00 Eur.             

 

Určuje sa starostovi obce  mesačná výška  základného platu  á 1.565,00 EUR . 

 

Po prvý krát  bude takto  vypočítaný mesačný plat vyplatený za mesiac  január 2018   - so 

spiatočnou účinnosťou.“ 

 

 

 

„V zmysle zák. č. 369/2004 v prepočte podľa  priemernej mzdy v roku 2017 t .j. 954,00   

EUR x 1,15 t. j. 1097,10  zaokr.1098,00 : 37,5 x 5 hod. t. j.  146,40  zaokr. 146,40  EUR. 

 

Určuje sa hlavnému kontrolórovi obce  mesačná výška základného platu á 146,40 EUR. Po 

prvý krát   bude takto vypočítaná mzda  vyplatená za mesiac január  2018, so spiatočnou 

platnosťou.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Ďalej Ing. Miloš Had informoval  o potrebe použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky 

o výške 43158,00 EUR. 

Z toho na financovanie : 

-  spolufinancovanie ČOV a kanalizácia  3158,00 EUR 

-  Odkúpenie :   

- rodinného domu č. s. 152, postaveného na parc. č. 194/2 v k. ú. obce Kraľovany 



- stavbu bez súpisného čísla postavená na parc. č.194/3 v k. ú. obce Kraľovany 

- pozemok parc. č. 194/1, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 371 m2 

- pozemok parc. č. 194/2, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 161 m2 

- pozemok parc. č. 194/3, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 55 m2 

na podnet iniciatívy občanov obce Kraľovany 40000,00 EUR. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 43158,00 EUR. 

Z toho na : 

- ČOV a kanalizáciu 3158,00 EUR 

 

- Odkúpenie :   

- rodinného domu č. s. 152, postaveného na parc. č. 194/2 v k. ú. obce Kraľovany 

- stavbu bez súpisného čísla postavená na parc. č.194/3 v k. ú. obce Kraľovany 

- pozemok parc. č. 194/1, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 371 m2 

- pozemok parc. č. 194/2, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 161 m2 

- pozemok parc. č. 194/3, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 55 m2 

na podnet iniciatívy občanov obce Kraľovany 40000,00 EUR.“ 

 

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

obce v súvislosti so schválením použitia rezervného fondu. Návrh úpravy rozpočtu obce bol 

poslancom vopred doručený  a k takto predloženému návrhu neboli podané  žiadne 

pripomienky. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                  PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018 na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany.“ 

 

Dňa 12.04. 2018 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne 

k VZN obce Kraľovany č. 3/2009. V zmysle protestu starosta obce Ing. Miloš Had navrhol 

zrušiť VZN  č. 3/2009. O návrhu dal hlasovať. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                  PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

„Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kraľovany č. 3/2009 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci, prijatým dňa 27. 11. 2009“ 

 

-K bodu č. 8/ Diskusia  

 

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

 

Do diskusie sa prihlásil : 

 

Pán Ján Lacko ktorý upozornil na skládku odpadu na hornom konci obce. Súčasne vystúpil aj 

poslanec Dušan Lepeta, ktorý upozornil na nepovolenú skládku odpadu na dolnom konci obce.   

 

Pán starosta uviedol, že o tom vie a bude sa to riešiť.  

 

 

 



K bodu č. 9/ Návrh na uznesenie  

  

Ing. Miloš Had, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. 

O prijatých uzneseniach informovala Ing. Bibiána Rusnáková a sú súčasťou zápisnice 

HLASOVANIE:    

ZA:   5                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0   

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 28. mája 2018“ 

 

K bodu č. 10 / Záver 

 

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

 

 

 

Zapísal    :        p. Emília Plžová 

 

 

Overovatelia:  p  Ján     Lacko 

                        p. Dušan Lepeta 

   

 

 

                                                                                               

 

   

                                                                                                    Ing. Miloš Had 

                                                                     Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

28. mája  2018 o 9.00 hod.  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. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kraľovany a stanovisko                   

k Záverečnému účtu za rok 2017. 

 

                         

 

B. SCHVAĽUJE 

 

Uznesenie č.14/2018 

 

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

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                  PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 15/2018 

 

„Overovateľov zápisnice : p. Ján Lacko a p. Dušan Lepeta.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 16/2018 

 

„Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emíliu Plžovú.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 17/2018 

 

„Program zasadania obecného zastupiteľstva.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.18/2018 

 

„Schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad..“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.192018 

 

„Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 154948,26 EUR a jeho použitie na kapitálové výdavky.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.20/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce za rok 2017.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.21/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 k zmluve o dielo – „Kanalizácia a ČOV, 

Kraľovany – 2. etapa.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.22/2018 

 

„V zmysle zák. č. 289/2002  Z. z.  v prepočte podľa  priemernej mzdy  v roku 2017 t. j. 

954,00  EUR x 1,49 t. j.  1421,46 EUR zaokr. 1422,00 EUR. 

 

Obecné  zastupiteľstvo zvyšuje starostovi rozhodnutím  plat  o 10 %  t. j. 

o 142,20Eur, zvýšenie spolu do výšky 10%  

 ( 1422,00 + 142,20 )                           zaokrúhlene                       1565,00 Eur.             

 

Určuje sa starostovi obce  mesačná výška  základného platu  á 1.565,00 EUR . 

 

Po prvý krát  bude takto  vypočítaný mesačný plat vyplatený za mesiac  január 2018   - so 

spiatočnou účinnosťou.“ 

 



„V zmysle zák. č. 369/2004 v prepočte podľa  priemernej mzdy v roku 2017 t .j. 954,00   

EUR x 1,15 t. j. 1097,10  zaokr.1098,00 : 37,5 x 5 hod. t. j.  146,40  zaokr. 146,40  EUR. 

 

Určuje sa hlavnému kontrolórovi obce  mesačná výška základného platu á 146,40 EUR. Po 

prvý krát   bude takto vypočítaná mzda  vyplatená za mesiac január  2018, so spiatočnou 

platnosťou.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.23/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 43158,00 EUR. 

Z toho na : 

- ČOV a kanalizáciu 3158,00 EUR 

 

- Odkúpenie :   

- rodinného domu č. s. 152, postaveného na parc. č. 194/2 v k. ú. obce Kraľovany 

- stavbu bez súpisného čísla postavená na parc. č.194/3 v k. ú. obce Kraľovany 

- pozemok parc. č. 194/1, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 371 m2 

- pozemok parc. č. 194/2, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 161 m2 

- pozemok parc. č. 194/3, k. ú. obce Kraľovany vo výmere 55 m2 

na podnet iniciatívy občanov obce Kraľovany 40000,00 EUR.! 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.24/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018 na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č.25/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva Kraľovany, konaného dňa 28. mája 2018.“ 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.  RUŠÍ 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

„Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kraľovany č. 3/2009 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v obci, prijatým dňa 27. 11. 2009“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

Zapísala :       p.  Emília     Plžová 

 

Overovatelia: p. Ján      Lacko 

                       p. Dušan Lepeta                        

 

 

 

 

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

                                                                                                Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 


