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OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. júna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 16.06.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 16.06.2022 

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) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1/2022. 

3) Záverečný účet Obce Kraľovany za rok 2021. 

4) Zámer predaju nehnuteľnosti s. č. 152 a priľahlých pozemkov v majetku obce. 

5) Rôzne. 

6) 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 : Ing. Ján Had a Peter Dibák. 

 

Návrh na zmenu a doplnenie programu: 
1) Otvorenie - Overovatelia zápisnice a zapisovateľ. 

2) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1/2022. 

3) Záverečný účet Obce Kraľovany za rok 2021. 

4) Zámer predaju nehnuteľnosti s. č. 152 a priľahlých pozemkov v majetku obce. 

5) Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu. 

6) Návrh na vyradenie majetku 

7) Rôzne. 

8) Záver. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 3 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 2 

• Lukáš Gregor 

• Mgr. Radka Hadová 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje doplnenie program rokovania 

o dva body číslo 5 a 6.  
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Hlasovanie: 

Prítomní: 3 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 3 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 2 

• Lukáš Gregor 

• Mgr. Radka Hadová 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje doplnení program rokovania. 
 

2. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1/2022. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že informatívna  správa o plnení 

rozpočtu a návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022  boli doručené poslancom obecného 

zastupiteľstva vopred. Na otázky poslancov o plnení rozpočtu obce za I. Q 2022 a 

rozpočtovom opatrení č. 1/2022 odpovedal p. starosta obce Ľuboš Palovič a ekonomická 

pracovníčka p. Emília Plžová. Obidva dokumenty sú prílohou zápisnice. 

 

 

3. Záverečný účet Obce Kraľovany za rok 2021. 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh záverečného účtu Obce 

Kraľovany za rok 2021 bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva a zverejnený: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 24.05.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 24.05.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 24.05.2022 

 

Hlavný kontrolór obce Kraľovany predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Kraľovany za rok 2021 v ktorom odporúča schváliť podľa § 16 

ods. 3) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „bez výhrad“. 

 

Neboli podané žiadne pripomienky. 

 

                 Pán starosta na základe schváleného záverečného účtu, navrhol skutočnú tvorbu 

rezervného fondu za rok 2021 vo výške 3171,18 €. 

 

 

 

4. Zámer predaju nehnuteľnosti s. č. 152 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. Znalecký posudok 

a návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže bol doručený poslancom vopred. 
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5. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu. 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany podľa § 166  zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov   určilo, obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch bude mať 

celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode uzatvorenom pre 

celú obec a v jednom volebnom okrsku. 

 

 

6. Návrh na vyradenie majetku. 

Inventarizačná komisia odporúčala a obecné zastupiteľstvo obce Kraľovany 

schválilo preklasifikovanie majetku : betónovej garáže inventárne č. 2 a betónovej 

garáže  inventárne č. 3 z budov na inventár, nakoľko ide o prenosné, prefabrikované 

garáže bez pevného základu.  

Inventarizačná komisia podala návrh na vyradenie a likvidáciu opotrebovaného 

majetku obce. Návrhy sú prílohou zápisnice a prítomní poslanci návrhy schválili. 

 

7. Rôzne. 

Do bodu rôzne starosta Ľuboš Palovič zaradil : 

a) Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 - V tomto bode vystúpil 

hlavný kontrolór obce Ivan Michalík, ktorý predložil na posúdenie plán práce 

hlavného kontrolóra  
 

b) Individuálna výročná správa obce Kraľovany za rok 2021 - Starosta obce Ľuboš 

Palovič informoval, že individuálna výročná správa Obce Kraľovany bola doručená 

poslancom obecného zastupiteľstva a neboli podané žiadne pripomienky. 

 

8. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15  h. 

 

 

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

    

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

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


