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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. novembra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 29. 11. 2021 
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Zápisnica 
 

Napísaná z piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 29.11.2021 

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 - Overovatelia zápisnice a zapisovateľ. 

2) Prevádzkové dokumenty obce (ŠTATÚT OBCE, ZÁSADY HOSPODÁRENIA, ... ). 

3) Prerokovanie príspevku pre dôchodcov, jubilantov a Mikuláša. 

4) Rôzne. 

5) 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 3 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice: Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 

• Peter Dibák 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 3 

• Peter Dibák 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
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2. Prevádzkové dokumenty obce 

Pán starosta Ľuboš Palovič informoval o vytvorení návrhov aktualizovaných dokumentov: 

- Štatútu obce Kraľovany, 

- Zásad hospodárenia s majetkom obce Kraľovany, 

- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, 

tieto dokumenty boli poslancom obecného zastupiteľstva vopred doručené. Neboli podané 

žiadne pripomienky. 

 

 

3. Prerokovanie príspevku pre dôchodcov, jubilantov a Mikuláša 

V tomto bode bolo prerokované: 

a) Vyplatenie finančného príspevku občanom s trvalým pobytom v obci Kraľovany 

a vysporiadanými všetkými daňovými a poplatkovými povinnosťami voči Obci 

Kraľovany, ktorí v roku 2021 dosiahli vek 70 a viac rokov vo výške  30,00 €/jubilant. 

 

b) Vyčlenenie finančných prostriedkov v hodnote 500,00 € na Mikulášske balíčky  

pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci/ + Dôchodcovia /vecné darčeky pre 

jubilantov, ktorí sa dožili 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov s trvalým pobytom v 

obci/. 

 

4. Rôzne. 

Vystúpili : 

- Starosta obce Ľuboš Palovič a informoval o : 

 

a) Správe nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a z overenia 

výročnej správy k 31. decembru 2020, v ktorej bol vyjadrený názor, že účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný  obraz finančnej situácie obce Kraľovany 

k 31. 12. 2020 a výsledku jej hospodárenia na rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 

b)  Zámere odpredaja parcely KN-C č. 495 a budovy súpisné číslo 10 a časti 

okolitej parcely.  
 

c)  Vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie pre parcely KN-C č. 418/2 

a 419. 

 

d)    Inventarizáciu majetku obce  

Starosta  obce dal  príkaz na vykonanie inventarizácie majetku  obce                                  

k 31.12.2021 a navrhol zloženie inventarizačnej komisie: 

          Predseda : Jarmila Kmeťová 

          Členovia : Peter Dibák, Lukáš Gregor, Mgr. Radka Hadová, Ing. Ján Had 

 

- Zástupkyňa starostu obce p. Jarmila Kmeťová  podala návrh na zvýšenie 

mesačného platu starostu obce od 01.11.2021 do 31.12.2021  uznesením s ktorým 

vopred oboznámila  členov obecného zastupiteľstva a na výške zvýšenia sa vopred 

dohodli:  

 

„Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. i/ 

Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2.veta zákona číslo 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest            



4. strana zápisnice z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 29.11.2021 

v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 40 % od 

01.11.2021 do 31.12.2021. Od 01.01.2022 bude starostovi patriť plat bez 

navýšenia. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí 

starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Podľa § 4 ods. 2 

zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýši až o 60 %.“ 

 

 

 

5. Záver 

Keďže neboli ďalšie pripomienky k programu zasadania obecného zastupiteľstva, 

starosta obce p. Ľuboš Palovič poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.   

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :     Jarmila Kmeťová   ............................................... 

    

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

 

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


