
OBEC Kraľovany 027 51 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. decembra 2018 

  



Obec Kraľovany V Kraľovanoch dňa 10. 12. 2018 

 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného dňa 

10. 12. 2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

Prítomní:  

Starosta obce:                                              Ing. Miloš Had 

Starosta obce: p. Ľuboš Palovič 

Poslanci obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

 

Starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolené v stanovenej lehote a že všetci  

boli na toto včas písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov sú 

prítomní 5 poslanci, teda sedenia Obecného zastupiteľstva je v zmysle §  2 ods. 2 Zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení uznášania schopné. 

 

Menuje: 

Overovateľov: Peter Dibák a Jarmila Kmeťová 

Návrhovú komisiu: Ing. Ján Had, Lukáš Gregor a Bc. Radka Hadová  

Zapisovateľa: Emília Plžová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu 

4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

6. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

7. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

8. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

9. Rôzne 

10.  Návrh na uznesenie 

11.  Záver 

 

 

 

 

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

 

Starosta obce Ing. Miloš Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 

obecného zastupiteľstva,, menoval overovateľov zápisnice Petra Dibáka a Jarmilu Kmeťovú 



Návrhovú komisiu: Ing. Jána Hada, Lukáša Gregora a Bc. Radku Hadovú 

a zapisovateľa: Emíliu Plžovú. 

 

K bodu č. 2/Informácie  o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Informácie o výsledkoch voľby starostu  a volieb do obecného zastuputeľstva podal 

prítomným predseda miestnej volebj komisie p. František Tatár. 

 

K bodu č. 3/Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu 

 

Novozvolený starostu obce Kraľovany, p. Ľuboš Palovič zložil zákonom predpísaný sľub.  

 

Doterajší starosta a predseda volebnej komisie mu poblahoželali a odovzdali osvedčenie o 

zvolení za starostu obce.  

Potom p. Ľuboš Palovič prevzal vedenie ustanovujúceho zasadania. 

 

K bodu č. 4/Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci p. Peter Dibák, p. Lukáš Gregor, Ing. Ján Had, Bc. Radka Hadová, p. 

Jarmila Kmeťová zložili zákonom predpísaný sľub . 

 

Doterajší starosta a predseda volebnej komisie im poblahoželali a odovzdali osvedčenia o 

zvolení za poslancov. Potom sa rozlúčili a odišli zo zasadania. 

 

K bodu č. 5/ Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Novozvolený starosta p. Ľuboš Palovič predniesol príhovor a hlavne poďakoval voličom za 

ich dôveru. Príhovor je súčasťou zápisnice. 

                                         

K bodu č. 6/Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Starosta obce poveril p. Jarmilu Kmeťovú  zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

V tomto bode starosta navrhol doplniť do programu ďalší bod a to voľba zástupcu starostu. 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu č. 7/Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie nasledovných komisí : 



 

Komisiu pre ekonomiku, podnikanie a CR  

Komisiu verejného poriadku, riešenia priestupkov a výstavby 

Komisiu  pre šport 

Komisia pre kultúru  

Mandátovú komisiu 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pre ochranu verejného činiteľa 

Komisiu na prešetrenie proti činnosti poslancov, starostu a hlavného kontrolóra 

                

                                       

Návrh na obsadenie komisií : 

a) predsedu komisie  pre ekonomiku, podnikanie : Lukáš Gregor 

členov komisie:     a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob 

Emília Plžová, Janka Ferančíková, Ing. Adriana Hadová, Ing. Miloš Had 

            

b) predsedu komisie verejného poriadku, riešenia  priestupkov a výstavby : Peter Dibák      

členov komisie:    a) poslancov  : Jarmila Kmeťová, Ing. Ján Had 

      

c) predsedu komisie pre šport : Ing. Ján Had 

členov komisie:   a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob : 

Ľubor Had a Juraj Feranc 

 

d) predseda komisie pre kultúru : Bc. Radka Hadová 

členov komisie : a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob :Eva Tatárová,         

Katka Schmidtová, Diana Gróf 

 

e)  predseda mandátovej komisie : Peter Dibák 

členov : Lukáš Gregor, Ing. Ján Had 

 

 

f)  predseda komisie na ochranu verejného záujmu pre ochranu verejného činiteľa : 

      Ing. Ján Had 

členov : Bc. Radka Hadová, Jarmila Kmeťová 

 

g)  predseda komisie na prešetrenie proti činnosti poslancov, starostu a hlavného   kontrolóra : 

     Lukáš Gregor 

členov : Peter Dibák, Ing. Ján Had 

   

Prítomní poslanci súhlasili s vytvorením navrhnutých komisií a s ich zložením. 

 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

K bodu č. 8/Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch  u r č u j e 



 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce p. 

Ľuboša Paloviča vo výške 1575,00 €. 

 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 9/Voľba zástupcu starostu obce 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič navrhol za zástupcu na starostu obce p. Jarmilu Kmeťovú. Svoje 

rozhodnutie odôvodil tým, že p. Kmeťová získala vo voľbách najvyšší počet hlasov. 

 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

 

K bodu č. 10/Rôzne 

 

V tomto bode vystúpil :  

 

 Obecný kontrolór p. Ivan Michalík poinformoval prítomných poslancov o pláne 

kontrolnej činnosti na rok 2019, s navrhnutým plánom prítomní poslanci  súhlasili. 

 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 
                  Proti :        0 

                  Zdržal sa : 0 

 

 Starosta obce p. Ľuboš Palovič informoval prítomných poslancov o výsledku kontroly 

v Materskej škole a zariadení školského stravovania v Kraľovanoch. V zmysle zistených   

nedostatkov navrhol prijať nasledovné opatrenia : 

a) Zrušiť zariadenie školskej jedálne  pri Materskej škole v Kraľovanoch k 30.  06. 2019 – 

nie je ekonomicky rentabilné z toho dôvodu, že Materskú škôlku navštevuje len 13 detí 

a podľa demografickej krivky v obci nie je predpoklad zvýšenia detí v Materskej škole. 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

b) Zriadiť  školskú výdajňu jedla pri Materskej škole v Kraľovanoch od 01. 07. 2019. 

Hlasovanie : Za :           5 poslancov 

                     Proti :        0 

                     Zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 11/Návrh na uznesenie 

 



Starosta obce Ľuboš Palovič vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prijatých uznesení. O 

prijatých uzneseniach informoval Ing. Ján Had a sú súčasťou zápisnice. 

   

K bodu č. 11/Záver 

 

Keďže nebolo viacej pripomienok a  program zasadania OZ bol vyčerpaný, starosta obce 

Ľuboš Palovič sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Over. Zápisnice : Peter Dibák, Jarmila Kmeťová 

                            

 

           Zapísala :  Emília Plžová 

 

 

 

 

                                                                                                     …................................... 

   Ľuboš Palovič 

  Starosta obce 

                            

 

  



                                           OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

 

 

 

UZNESENIE 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kraľovany, 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov 

komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

5. Návrh na určenie zástupcu starostu obce. 

6. Žiadosť o preplatenie dovolenky. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra OBCE Kraľovany na I. polrok 2019. 

     8.   Zriadenie   školskej výdajne jedla pri Materskej škole v Kraľovanoch  

      9.   Zrušenie zariadenia školského  stravovania pri Materskej škole v Kraľovanoch 

 

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce p. Ľuboš Palovič 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Peter Dibák 

                                               Lukáš Gregor 

                                               Ing. Ján Had 

                                               Bc. Radka Hadová 

                                               Jarmila Kmeťová 

 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 



 

Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

Poveruje 
1. Poslanca Jarmilu Kmeťovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

 

A. Zriaďuje 

 

Komisiu pre ekonomiku, podnikanie a CR  

Komisiu verejného poriadku, riešenia priestupkov a výstavby 

Komisiu  pre šport 

Komisia pre kultúru  

Mandátovú komisiu 

Vymedzenie úloh mandátovej komisie : overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a 

zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiuteľstva kontrolou úplnosti ich 

podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistiť prípadnú nezlučiteľnosť funkcií na 

základe čestných vyhlásení zvolených poslancov. 

Podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré bude 

prílohou zápisnice Obecného zastupitelstva. 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pre ochranu verejného činiteľa 

Komisiu prešetrenia sťažností proti činnosti poslancov, starostu a hlavného kontrolóra 

 

                                                      

B. Volí 

a) predsedu komisie  pre ekonomiku, podnikanie : Lukáš Gregor 

 členov komisie:     a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob 

 Emília Plžová, Janka Ferančíková, Ing. Adriana Hadová, Ing. Miloš Had 

            

b) predsedu komisie verejného poriadku, riešenia  priestupkov a výstavby : Peter Dibák        

      členov komisie:    a) poslancov  : Jarmila Kmeťová, Ing. Ján Had 

      

c) predsedu komisie pre šport : Ing. Ján Had 
 členov komisie:   a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob :Ľubor Had a Juraj Feranc 

 

d) predseda komisie pre kultúru : Bc. Radka Hadová 

členov komisie : a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osob :Eva Tatárová,       Katka 

Schmidtová, Diana Gróf 



e)  predseda mandátovej komisie : Peter Dibák 
členov : Lukáš Gregor, Ing. Ján Had 

f)  predseda komisie na ochranu verejného záujmu pre ochranu verejného činiteľa : 

     Ing. Ján Had 

     členov :Bc. Radka Hadová, Jarmila Kmeťová 

 

g)  predseda komisie na prešetrenie proti činnosti poslancov, starostu a hlavného   kontrolóra : 

      Lukáš Gregor 
členov : Peter Dibák, Ing. Ján Had 

   

C. Prítomní poslanci súhlasili s vytvorením navrhnutých komisií a s ich zložením. 

                                                  

4. Určenie mesačného platu starostu 

 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

 

určuje 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce p. 

Ľuboša Paloviča vo výške 1575,00 €. 

 

5. Určenie zástupcu starostu obce 

 

                                                             Uznesenie č. 5 

 

A. Schvaľuje 

 

 

Za zástupcu starostu obce bola zvolená Jarmila Kmeťová 

 

6. Žiadosť o preplatenie dovolenky. 

 

                                                             Uznesenie č. 6 

 

A. Schvaľuje 

 

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky - 26 dní - pre Ing. Miloša Hada. 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2019. 

 

                                                       Uznesenie č. 7 

 

A.   Schvaľuje 

 

      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2019. 



 

8. Zriadenie  školskej výdajne jedla pri Materskej škole v Kraľovanoch . 

 

                                                       Uznesenie č. 8 

 

A. Schvaľuje 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie   školskej výdajne jedla pri Materskej škole 

v Kraľovanoch od 01. 07. 2019.“ 

 

9. Zrušenie zariadenia školskej jedálne  pri Materskej škole v Kraľovanoch 

 

                                                      Uznesenie č. 9 

 

A. Ruší 

 

 „Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch ruší zariadenie školskej jedálne pri Materskej škole 

v Kraľovanoch k 30.  06. 2019.“ 

  

 

      

Overovatelia :    Peter Dibák, Jarmila Kmeťová  

            Zapísala :           Emília Plžová                       

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                            Starosta obce                                   

 

 

 

    

 


