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OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. marca 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 23.03.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 23.03.2022 

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) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. 

3) Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce. 

4) Zámer predaju nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov v majetku obce. 

5) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 

6) Rôzne. 

7) 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 : Lukáš Gregor a Mgr. Radka Hadová. 

 

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. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že zmluva bola doručená poslancom 

obecného zastupiteľstva v predstihu. Neboli podané žiadne pripomienky k jej 

uzatvoreniu . 

 

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce. 

Pán Michal Kopány doručil žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce: 

KN-C č. 522/7 o výmere 911 m2, KN-C č. 522/8 o výmere 619 m2. Starosta obce Ľuboš 

Palovič skonštatoval, že žiadosť bola doručená poslancom obecného zastupiteľstva v 
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predstihu. Prítomní poslanci sa zhodli, že sa nebudú predávať vyššie uvedené pozemky. 

 

4. Zámer predaju nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov v majetku obce. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany prerokovalo zámer predať rodinný dom 

č. s. 152 s príslušenstvom pozostávajúcim z hospodárskej budovy postavený na 

pozemku KN-C, parc. č. 194/2, k. ú. Kraľovany a pozemky registra KN-C, parc. č. 

194/1-zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 371 m2, KN-C, parc. č.  194/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 161 m2 a pozemok KN-C parc. č. 194/3 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 zapísané na LV č. 311 a vypracovanie 

znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť. 

 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 

 Obci Kraľovany bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ 

Lokomotíva SEZ Kraľovany na futbalovú reprezentáciu. Starosta obce Ľuboš Palovič 

skonštatoval, že žiadosť bola doručená poslancom obecného zastupiteľstva v predstihu 

a všetci sa s ňou včas oboznámili.  Prítomní zhodnotili finančné možnosti obce , ako aj 

podmienky za ktorých bude možné dotáciu poskytnúť, poskytnutie dotácie podmienili 

tým, že členovia – hráči TJ  Lokomotíva SEZ Kraľovany odohrajú všetky zápasy a budú 

udržiavať priestory SB TJ a futbalového štadióna. 

 

6. Rôzne. 

Pán starosta Ľuboš Palovič oboznámil poslancov o : 

• Žiadosti o vydanie stanoviska k Vážskej cyklodopravnej trase- úsek Kraľovany - VN 

Čierny Váh. 

 

• Zástupkyňa starostu obce navrhla jarné upratovanie obce, pristavenie a vývoz VKK  - 

prítomní poslanci sa dohodli, že zorganizujú v závislosti od počasia  brigádu a zapoja 

do nej miestne organizácie napr. poľovnícke združenie, červený kríž, dobrovoľných 

hasičov a občanov. 

 

7. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15  h. 

 

Overovatelia :     Lukáš Gregor   ............................................... 

    

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

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


