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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31. augusta 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 31. 08. 2021 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo štvrtého  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 31.08.2021 

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) Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke. 

4) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. 

5) VZN č. 4/2021 organizácii miestneho referenda. 

6) VZN č. 5/2021, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

7) VZN č. 6/2021 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej 

zelene na území obce Kraľovany. 

8) Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov. 

9) Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové a bežné výdavky. 

10) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 3/2021. 

11) Rôzne. 

12) 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: Peter Dibák a Mgr. Radka Hadová. 

Návrhová komisia: predseda Jarmila Kmeťová, členovia Ing. Ján Had a Lukáš Gregor 

 

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. 
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2. Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Pán starosta Ľuboš Palovič informoval o : 

 

- Kolaudačnom konaní „Polyfunkčného spolkového dom Kraľovany. 

-  Zamietnutí žiadosti Obce Kraľovany o poskytnutie finančných prostriedkov 

z Environmentálneho fondu na „Opravu havarijného stavu strechy viacúčelovej 

budovy“ – z dôvodu porušenia finančnej disciplíny /vrátenie časti dotácie na 

„Kanalizáciu a ČOV Kraľovany“/               

 -   O výbere poplatku za užívanie verejného priestranstva v osade Kraľovany – Rieka. 

Celkom sa vybralo 14878,00 €.  

- Školení GDPR. 

 

3. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke 

 

ORION TIP podal druhý krát  žiadosť o predĺženie platnosti  prevádzkovania  

kurzových stávok, na adrese pobočky: Dvojka, Kraľovany 86, 027 51  Kraľovany - 
s čím prítomní poslanci súhlasili.               

 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemkov. 

 

Pani  Etela Nogová poslala žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce: 

KN-C č. 522/7,KN-C č.522/5, KN-C č. 522/9. Prítomní poslanci sa zhodli, že sa 

nebudú predávať vyššie uvedené pozemky. 

 

5. VZN č. 4/2021 organizácii miestneho referenda 

 

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

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky. 

 

6. VZN č. 5/2021, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 

 

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

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky. 

 

7. VZN č. 6/2021 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu 

verejnej zelene na území obce Kraľovany 

 

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

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky. 
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8. Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 

                  

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

vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva.  

Viacerí sa prihlásili do diskusie:  

- Ing. Ján Had zdôraznil, že sa mu nepozdáva odloženie odchytu psov, ak by 

sa neurobila úprava v odchyte nesúhlasí s uzavretím zmluvy. Tiež navrhol, 

aby v takom prípade obci refundovali náklady na náhradný odchyt. 

- Peter Dibák sa informoval, či už došlo k tomu, že by  firma nemala voľnú 

kapacitu. Zástupkyňa firmy odpovedala na telefonický dotaz , že ešte k tomu 

nedošlo.  

- Jarmila Kmeťová navrhla, že v prípade keď bude mať firma  plnú kapacitu    

obci refunduje náklady na náhradný odchyt a náhradný útulok. 

 

V každom prípade navrhujú opätovne prerokovať kritizovanú časť návrhu 

zmluvy. 

 

9. Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové a bežné výdavky 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič predložil návrh použitia rezervného fondu na kapitálové 

výdavky a bežné výdavky v celkovej výške 17600,00€.  

 

Použite prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 2600,00 eur na : 

• zakúpenie mulčovača ku traktoru John Deere v hodnote 2 600,00 € 
 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 15,000,00 eur na 

mimoriadnu okolnosť pandémia ochorenia COVID-19 v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :  

• Na opravu a  údržba priestorov KD  v hodnote á 10 000,00 €  

• Na opravu a údržbu  OcÚ v hodnote 5 000,00 € 
 

10. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 3/2021 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že informatívna  správa o plnení 

rozpočtu a návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021  boli doručené poslancom obecného 

zastupiteľstva vopred. Na otázky poslancov o rozpočtovom opatrení č. 3/2021 

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

Obidva dokumenty sú prílohou zápisnice. 

 

11. Rôzne 

V tomto bode nevystúpil nikto. 
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12. Návrh na uznesenie a záver 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00 h. 

 

 

Overovatelia :     Peter Dibák    ............................................... 

    

                                              Mgr. Radka Hadová  ............................................... 

 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce 

  


