
                                                  

 

 

 

 

OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. júla 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 21. 07. 2021 
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Zápisnica 
 

Napísaná z tretieho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 21.07.2021 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 
 

Prítomní: 

Starosta obce:                                           Ľuboš Palovič 

Poslanci obecného zastupiteľstva:            podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                          podľa prezenčnej listiny 
 

Poslanci boli na účasť písomne pozvaní. 
 

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

2) Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

3) VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy. 

4) Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov. 

5) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 2/2021. 

6) Rôzne. 

7) Návrh na uznesenie a záver. 
 
 

 
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľuboš Palovič. Privítal 

všetkých prítomných. 

Starosta konštatoval, že z celkového počtu pozvaných 5 poslancov sú prítomní 5 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice: Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

Voľba overovateľov zápisnice: Mgr. Radka Hadová a Jarmila Kmeťová. 

Návrhová komisia: predseda Mgr. Radka Hadová, členovia Lukáš Gregor a Peter Dibák 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
 

2. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Pán starosta Ľuboš Palovič informoval o: 

 

Návrhu Technických služieb Ružomberok  na podpísanie „Vyhlásenia a sľubu 

odškodnenia“. Starosta obce p. Ľuboš Palovič požiadal právneho zástupcu obce  JUDr. 

Jurkovca o  posúdenie uvedeného návrhu a o jeho stanovisku informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva. 
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Právny názor: „Je otázne, či Obec dokáže Technickým službám garantovať uvedené skutočnosti 

resp. či dokáže zabezpečiť, aby všetci obyvatelia obce uvedené triedenie aj reálne vykonali 

a nenahádzali všetko „do jedného“ (mám za to, že obec to za všetkých obyvateľov garantovať 

určite nedokáže). Zároveň druhou podstatou daného dokumentu je prenos zodpovednosti za 

akékoľvek porušenie vyššie uvedeného z Technických služieb na obec. De facto akú  výšku 

škody si Technické služby určia, obec to bude povinná nahradiť bez možnosti akéhokoľvek 

pripomienkovania. Uvedené vyhlásenie a sľub  odškodnenia v danom znení podpisovať 

neodporúčam.“ 

 

Prítomní poslanci sa stotožnili s právnym názorom a starosta obce „vyhlásenie a sľub 

odškodnenia“ nepodpíše. 

 

 

3. VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy 

                  

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený na obvyklých 

miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli podané žiadne 

pripomienky. 

 

 

4. Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov. 

                  

Starosta obce p. Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh zmluvy o spolupráci bol vopred 

doručený poslancom obecného zastupiteľstva.  

Niektorí sa prihlásili do diskusie :  

- Ing. Ján Had  nesúhlasil s článkom 3  ods. 7 a článkom 5 ods. 4. 

- Peter Dibák navrhol konkrétne úpravy podmienok zmluvy. 

- Jarmila Kmeťová navrhla, aby prepracovaná zmluva bola opätovne predložená 

na prerokovanie do konca augusta 2021. 

 

 

5. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 2/2021. 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že informatívna  správa o plnení rozpočtu a 

návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021  boli doručené poslancom obecného zastupiteľstva 

vopred. Na otázky poslancov o plnení rozpočtu obce za 2. Q 2021 a rozpočtovom opatrení č. 

2/2021 odpovedal p. starosta obce Ľuboš Palovič a ekonomická pracovníčka p. Emília Plžová. 

Obidva dokumenty sú prílohou zápisnice. 

 

 

6. Rôzne 

V tomto bode vystúpil : 

 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič a informoval poslancov o : 

- Potrebe opravy stropu v kultúrnom dome, čím by sa znížila energetická 

náročnosti a zlepšili akustické vlastnosti celého priestoru. 

- Zlom technickom stave strešnej krytiny na SB v Rieke, kde počas silných 

dažďov zateká do vnútorných priestorov.  

 

Prítomní poslanci sa zhodli , že je potrebné okamžite zabrániť zatekaniu strechy na SB v Rieke 

a na nasledujúcom  zasadaní sa rozhodne o realizácii opráv stropu kultúrneho domu. 
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7. Návrh na uznesenie a záver 

 

                       Starosta obce p. Ľuboš Palovič vyzval návrhovú komisiu na prednesenie 

prijatých uznesení. O prijatých uzneseniach informovala Mgr. Radka Hadová a sú súčasťou 

zápisnice. 

 

                       Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h. 

 

 

Overovatelia :     Mgr. Radka Hadová   ............................................... 

 

Jarmila Kmeťová  ............................................... 

 

           Zapísala :            Emília Plžová   ...............................................               

 

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce


