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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. januára 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 14.01.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 14.01.2022                   

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) VZN č. 1/2022, o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi, ktorý 

poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme. 

3) Zmluvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

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 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: Peter Dibák a Ing. Ján Had. 

 

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. VZN č. 1/2022, o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi, ktorý 

poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme 

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

miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. 

 

K návrhu boli podané pripomienky od poslancov obecného zastupiteľstva : 

 

- Všetci prítomní sa pýtali, či Obec Kraľovany zo svojho rozpočtu dokáže financovať 

poskytnutie tejto sociálnej služby občanom a celá diskusia bola o výške finančného 

príspevku.  

- Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí na 

rozpočtový rok podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách najneskôr  

do 31.03. kalendárneho roka. Výška  finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby pre neverejného poskytovateľa, ak ide o domácu opatrovateľskú službu, 

je 0,50 € na 1 hodinu pre 1 prijímateľa, pričom maximálna výška  mesačného príspevku 

obce na l prijímateľa nesmie prekročiť sumu, ktorá je obci v príslušnom mesiaci 

poukázaná podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve) na jedného jej obyvateľa, ktorý dovŕši vek 

62 rokov. 

- S vyššie uvedeným znením sa stotožnili všetci prítomní poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

 

3. Zmluvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh bol poslancom obecného zastupiteľstva 

vopred doručený, ale keďže pominul dôvod uzatvorenia zmluvy, neprešlo sa ku hlasovaniu. 

 

4. Rôzne. 

Do tohto bodu sa nikto neprihlásil. 

 

5. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00  h. 

 

 

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

    

                                    Ing. Ján Had   ............................................... 

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  
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