
1 

 

 

 

Obec Kraľovany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 06. novembra 2018  na Obecnom úrade 

Kraľovany  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Obec Kraľovany                                             v Kraľovanoch, dňa 06.11.2018 

Č. 6/2018 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
Zo šiesteho  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kraľovany, 

konaného dňa 6. novembra  2018  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kraľovany  

 

 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce:                                      Ing.       Miloš        Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:    

                                             Ján           Lacko 

                                            Dušan       Lepeta 

                                                      Ing.       Bibiána     Rusnáková 

Neprítomný - ospravedlnený:    

                                                     Ing.       Ján            Had 

                                                                  Ladislav    Matúška 

                                                                          

 

Hostia:  

1. Emília Plžová 

2. Ivan Michalík 

 

P r o g r a m: 

 

     1.   Otvorenie 
2.    Informácie 

3.    Kontrola plnenia uznesení 

4.    Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2012 a č. 2/2017 o miestnych daniach 

5.    Návrh na  vyhlásenie mimoriadnej udalosti a zmenu  použitia rezervného fondu 

6.   Spoluúčasť na projekte  Predchádzanie  vzniku biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava    

7.    Návrh úpravy  rozpočtu 

8.    Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021 

9.    Inventarizácia majetku obce 

          10.    Rôzne  

          11.   Diskusia 

          12.   Návrh na uznesenie 

         13.   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 Ján Lacko a Dušan Lepeta 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

    

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Overovateľov zápisnice Ján Lacko 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.“  

 

 

K bodu č. 2 / Informácie  

 

Ing. Miloš Had informoval o : 

 

1. Správe nezávislého audítora  z overenia účtovnej závierky a z overenia výročnej správy 

k 31. decembru 2017, kde audítor  vyslovil názor, že účtovná závierka  poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Kraľovany k. 31. 12. 2017. 

Správu audítora zobrali prítomní poslanci na vedomie. 
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K bodu č. 3 /  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 4/ Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2012 a č. 2/2017 o miestnych daniach 

 

 

V tomto bode sa hlasovalo o vopred zverejnenom  a doručenom návrhu VZN č. 1/2018. 

Prítomní poslanci sa oboznámili s problematikou a  návrh VZN odsúhlasili : 

 

„VZN č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  obce Kraľovany   č. 2/2012 a č. 2/2017 

o miestnych daniach.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 5/ Návrh na  vyhlásenie mimoriadnej udalosti a zmenu  použitia rezervného 

fondu 

 

Ing. Miloš Had   navrhol  vyhlásenie mimoriadnej udalosti na pokrytie nákladov vzniknutých 

pri odstraňovaní odpadu v časti obce Kraľovany – Rieka  a zmenu použitia rezervného fondu 

vo výške á 3500,00  EUR. O vzniknutej situácii boli poslanci OZ vopred informovaní. 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 „Obecné  zastupiteľstvo Obce Kraľovany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje vyhlásenie mimoriadnej udalosti v zmysle § 10 

ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. na 

pokrytie nákladov vzniknutých pri odstraňovaní odpadu v časti obce Kraľovany – 

Rieka – priľahlé pozemky k jazerám vo výške 3500 €.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné  zastupiteľstvo Obce Kraľovany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu : 

   

      - Schválené  čerpanie:  55511,00 € /rodinný dom, pozemok, ČOV a kanalizácia, 

ÚPN, miestna komunikácia/ 

Úprava čerpania:  + 3500,00 €  mimoriadna udalosť odstránenie odpadu.“                        

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

K bodu č. 6/Spoluúčasť na projekte  Predchádzanie  vzniku biologicky rozložiteľného 

 

Ing. Miloš Had požiadal prítomných o stanovisko k 5 % spoluúčasti na projekte 

predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí 

Ekocentra Dolná Orava. Návrh bol schválený. 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné  zastupiteľstvo Obce Kraľovany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje 5 % spoluúčasť na projekt Predchádzanie 

vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná 

Orava.“ 

 

 

 

K bodu č. 7/ Návrh úpravy  rozpočtu  

 

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 2018 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 rokov a všetkým 

nad 90 rokov. 

- organizovaním Mikulášskeho stretnutia s deťmi. 

- uvítaním nového roku 2019. 

 

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

v roku 2018 finančné prostriedky pre : 

 

- občanov, ktorí v roku 2018 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške á 30 EUR/jubilant. 

- k rukám matky dieťaťa, ktoré sa narodilo v roku 2018 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 a vecné dary 

pre dôchodcov jubilantov, ktorí sa dožili 65,70,75,80,85,90 a viac rokov. Celkové náklady 

na túto akciu do výšky á 1000 EUR 

- Náklady na slávnostné uvítanie nového roku 2019 do á 300 EUR.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany v roku 2018.“ 
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K bodu č. 8/ Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021 

 

Všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi obce Kraľovany bol vopred doručený návrh 

rozpočtu obce Kraľovany na roky 2019, 2020  a 2021. 

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 

2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Stanovisko je prílohou zápisnice.  

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

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet  obce Kraľovany na rok 2019 bez programovej 

štruktúry na hlavných ekonomických kategóriách a berie na vedomie viacročný rozpočet 

bez programovej štruktúry na roky 2020, 2021 na hlavných ekonomických kategóriách“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 9 / Inventarizácia majetku obce 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2018  a 

inventarizačnú komisiu v zložení : 

- predseda p. Ján Lacko 

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

Matúška“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 10 / Rôzne 

 

V bode rôzne Ing. Miloš Had informoval poslancov obecného zastupiteľstva o došlej žiadosti 

na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce : 

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

Poslanci obecného zastupiteľstva  podanú žiadosť a schválili : 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    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   

pre školský rok 2018.“ 
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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. Bibiána Rusnáková, ktorá navrhla za celoročnú prácu zvýšenie 

platu starostu obce. Prítomní podaný návrh schválili a dohodli sa nasledovne :   

 

„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 so spiatočnou účinnosťou od 01. 10. 2018 do 

31.10.2018   o 70 %  t. j. o 995,40 Eur, zvýšenie spolu do výšky 70%  

Určuje sa mu mesačná výška  základného platu  za október 2018 á 2418,00 EUR . 

Takto  vypočítaný mesačný plat   mu bude vyplatený za mesiac  október  2018,  

od 01. novembra 2018 mu bude patriť  predchádzajúci plat  zvýšený o 10 %. „   

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     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 informovala 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 6. novembra  2018“ 

 

K bodu č. 13/ Záver 

 

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

Zapísal    :        Emília Plžová 

Overovatelia:  Ján Lacko 

                        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 

06. novembra 2018  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 2020 

a 2021 na hlavných ekonomických kategóriách. 

        3. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 

12. 2017 

        4. Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Kraľovany k 30. 9. 2018 

          

       
 

B. SCHVAĽUJE 

 

Uznesenie č. 35/2018 

 

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

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 36/2018 

 

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

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                     PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 37/2018  

 

„Zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  : Emíliu Plžovú“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 38/2018 

 

„Program zasadania obecného zastupiteľstva.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 39/2018  

 

„Vyhlásenie mimoriadnej udalosti v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. na pokrytie nákladov vzniknutých pri 

odstraňovaní odpadu v časti obce Kraľovany – Rieka – priľahlé pozemky k jazerám vo 

výške 3500 €,“ 

 

                

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 40/2018  

 

„Zmenu čerpania rezervného fondu : 
   

      - Schválené  čerpanie: 55511,00 € /rodinný dom, pozemok, ČOV a kanalizácia, 

ÚPN, miestna komunikácia/ 

Úprava čerpania:           + 3500,00 €  mimoriadna udalosť odstránenie odpadu .“        

                     

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 41/2018 

 

„Z rozpočtu obce budú vyplatené v roku 2018 finančné prostriedky pre : 

- občanov, ktorí v roku 2018 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške á 30 EUR/jubilant. 

- k rukám matky dieťaťa, ktoré sa narodilo v roku 2018 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 
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-  slávnostné posedenie s občerstvením a programom pre občanov – dôchodcov vo veku od 

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

rokov. Celkové náklady na túto akciu do výšky á 1000,00 EUR 

- Náklady na slávnostné uvítanie nového roku 2019 do á 300 EUR.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 42/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce 

Kraľovany v roku 2018.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 43/2018  

 

„VZN č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  obce Kraľovany   č. 2/2012  a č. 2/2017 

o miestnych daniach.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2018  

 

„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   

pre školský rok 2018.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 45/2018 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2018  a 

inventarizačnú komisiu v zložení : 

- predseda p. Ján Lacko 

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

Matúška“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                   PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 46/2018  

 

 „Rozpočet obce Kraľovany na rok 2019 bez programovej štruktúry na hlavných 

ekonomických kategóriách.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Uznesenie č. 47/2018  

 

„Obecné  zastupiteľstvo Obce Kraľovany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje 5 % spoluúčasť na projekt Predchádzanie 

vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná 

Orava.“ 

 

HLASOVANIE:    

ZA:   3                                    PROTI: 0                                       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :       p.  Emília Plžová 

 

Overovatelia: p. Ján Lacko 

                       p. Dušan Lepeta 

                        

 

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

                                                                                                Ing. Miloš Had 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 


