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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. decembra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 7. 12. 2021 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo šiesteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 7.12.2021 

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) Informácie pre poslancov. 

3) VZN č. 7/2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 3). 

4) VZN č. 8/2021, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 

5) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 4/2021. 

6) Rozpočet Obce Kraľovany na rok 2022. 

7) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2022. 

8) Rôzne. 

9) 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 4 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice: Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

Voľba overovateľov zápisnice: Ing. Ján Had a Mgr. Radka Hadová. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová  

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 1 

• Jarmila Kmeťová 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
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2. Informácie pre poslancov 

Pán starosta Ľuboš Palovič informoval o: 

- O predbežných výsledkoch triedenia odpadov z našej obce za rok 2021. 

 

 

3. VZN č. 7/2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 3). 

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. VZN č. 8/2021, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (Dodatok č. 2). 

 

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

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

pripomienky. 

 

 

5. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 4/2021. 

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

rozpočtového opatrenia č. 4/2021  boli doručené poslancom obecného zastupiteľstva vopred. 

Na otázky poslancov o rozpočtovom opatrení č. 4/2021 odpovedal p. starosta obce Ľuboš 

Palovič a ekonomická pracovníčka p. Emília Plžová. Obidva dokumenty sú prílohou 

zápisnice. 

 

6. Rozpočet Obce Kraľovany na rok 2022. 

Ľuboš Palovič - starosta obce uviedol, že všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi obce 

Kraľovany bol vopred doručený návrh rozpočtu obce Kraľovany na roky 2022, 2023  a 2024. 

 

Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, z toho bežný rozpočet ako 

vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového 

rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Rozpočet je prílohou tejto 

zápisnice. Vystúpil aj hlavný kontrolór obce p. Ivan Michalík a podal stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce  Kraľovany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Stanovisko je 

prílohou zápisnice.  

 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič požiadal prítomných o podanie pripomienok a návrhov. Sám 

navrhol navýšiť kapitálové  výdavky  0620  716 /projekt pre DUR/ o 3500.00 EUR 

a finančné operácie príjmové 454 001 o 3500,00 EUR. Navrhované zmeny sú prílohou 

zápisnice. Ďalšie návrhy nikto nepodal. Aj po tých zmenách je  rozpočet  vyrovnaný, z toho 

bežný rozpočet je vyrovnaný a kapitálový  je schodkový, schodok kapitálového rozpočtu je 

vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. 
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7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2022. 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Kraľovany na I. polrok 2022 bol zverejnený na obvyklých miestach a aj vopred 

doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli podané žiadne pripomienky. 

 

8. Záver 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45  h. 

 

 

Overovatelia :     Ing. Ján Had   ............................................... 

    

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

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


