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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    30.05.2011 

Číslo: 3/2011 

 

Zápisnica 

Napísaná z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

30.05.2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                              p. Emília Plžová 

       p. Ivan Michalík- kontrolór obce 

                                                                     

Starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto včas písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní 5 poslanci, teda sedenie Obecného 

zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

uznášania schopné. 

 

Menuje: 

Overovateľov:                                             Ing. Jaroslava Hadová, Ján Lacko 

Návrhovú komisiu:                                 Ing. Miroslav Babušiak, Ing.Ján Had 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová 

 

Program:      1.Otvorenie zasadnutia 

2.Príhovor p.Michalíka- kontrolóra obce 

3.Kontrola plnenia uznesení  

4.Informácie pre poslancov  

5.Záverečný účet obce Kraľovany za r.2010 



6.Výročná správa obce Kraľovany za r.2010 

7.Plnenie rozpočtu obce za 1.Q r.2011 

8.Rôzne  

9.Návrh na uznesenie 

                                                                          10.Záver  

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

Starosta obce p. Ľubor Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Predstavil novozvoleného kontrolóra obce p. Ivana 
Michalíka. Menoval overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslavu Hadovú, Jána Lacku. Návrhovú 
komisiu: Ing. Miroslava Babušiaka a Ing. Jána Hada. Zapisovateľku:  Ing. Katarínu 
Okoličániovú. 

 

K bodu č. 2 – Príhovor p.Michalíka- novozvoleného kontrolóra obce Kraľovany 

  Pán Michalík vo svojom príhovore informoval poslancov o svojom doterajšom 
pracovnom pôsobení a skúsenostiach z kontrolnej činnosti v oblasti samosprávy. Zároveň 
informoval o predložení plánu práce pre rok 2011 na najbližšom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

Kontrolu plnenia uznesení vykonala K. Okoličániová a konštatovala splnenie všetkých 
uznesení.  

 

K bodu č. 4 – Informácie pre poslancov 

 ➔Starosta obce informoval prítomných poslancov o závažnosti znečistenia 
prírodného jazera v kameňolome Rieka. Oboznámil ich s rozborom vody, ktorý dal vykonať 
Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin (priložená správa je súčasťou príloh 
zápisnice). 

➔Starosta obce informoval o prevode cesty III./018125 v obci Kraľovany do siete 
miestnych komunikácií  v zmysle TP 3/2004.  



Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

➔Starosta obce informoval o jednaniach s Oravskou vodárenskou spoločnosťou- 
zastúpenou Ing. Ďaďom, ohľadom spolufinancovania výspraviek miestnej komunikácie 
poškodenej po kanalizácii.  

 

K bodu č.5 – Záverečný účet obce za rok 2010 

 Pani Pĺžová podala podrobné informácie o záverečnom účte obce za rok 2010 
a starosta obce predložil jeho schválenie. Záverečný účet obce Kraľovany za rok 2010 je 
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.  

Hlasovanie:  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

K bodu č.6 – Výročná správa obce za rok 2010  

 Starosta obce predložil výročnú správu obce za rok 2010, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou zápisnice.  

K bodu č.7 – Plnenie rozpočtu obce za I.Q  r.2011 

 Pani Pĺžová predniesla informačnú správu o plnení rozpočtu obce za I.Q r.2011 a na 
základe tejto správy starosta obce navrhol úpravu rozpočtu o nasledovné sumy: 
 kanalizácia 3488 € 

        rekonštrukcia budovy TJ 15 000 € 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

K bodu č.8 – Rôzne 

 ➔Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosti o poskytnutie zľavy pri 
platení poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Zoznam žiadateľov je súčasťou príloh 
zápisnice.  

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

➔Poslanci prerokovali zvýšenie nájmu pre firmu Falco na 470 € mesačne od 
1.6.2011. 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

➔OZ prerokovalo výšku príspevku pre ZŠ Ľubochňa pri príležitosti 50. výročia 
založenia školy. 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

➔OZ prerokovalo výšku príspevku na akciu- stavanie mája a prevedenie čiastky 1000 
€ na Pltnícky deň pre súbor Kraľovančan. 

Hlasovanie:  

Za: 5 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

➔Ing.Jaroslava Hadová navrhla spoločné stretnutie poslancov OZ s dodávateľom 
zabezpečujúcim realizáciu projektu “Starostlivosť o dreviny“. 

 

K bodu č.9 – Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie z OZ predniesol člen návrhovej komisie Ing.Ján Had. Uznesenie je 
súčasťou tejto zápisnice.  

K bodu č.10 – Záver 

 Keďže nebolo viac pripomienok k programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
starosta obce p. Ľubor Had sa poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jaroslava Hadová 

                                           Ján Lacko 

 

Zapísala:                            Ing. Katarína Okoličániová 

                                             

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

                                                                                               Ľubor Had 

                                                                                            Starosta obce 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

Z tretieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
30. 05. 2011 o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie o plnení uznesení  

2. Informácie starostu k aktuálnym problémom 

3. Správu hlavného kontrolóra za rok 2010 

4. Plnenie rozpočtu za I.Q r.2011 

 

B. SCHVAĽUJE 

        9/2011    Vypracovanie informačných tabúľ o znečistení prírodného       jazera 
Rieka (zákaz kúpania) z dôvodu zdravotne nevyhovujúcej vody.  

     10/2011     Prevedenie cesty III./018125 v obci Kraľovany do siete miestnych 
komunikácii v zmysle TP 3/2004. 

               11/2011     Záverečný účet obce Kraľovany a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

    12/2011     Výročnú správu obce za rok 2010. 

     13/2011     Úpravu rozpočtu obce na rok 2011(kanalizácia 3 488 €, rekonštrukcia 
budovy TJ 15 000 €)  

  14/2011      Materiálnu výpomoc ZŠ Ľubochňa vo výške 100 € pri príležitosti 
50. výročia založenia školy. 



  15/2011        Zvýšenie nájmu pre firmu Falco na 470 € mesačne od 1.6.2011. 

 16/2011      Príspevok na občerstvenie pri stavaní mája do výšky 100 €. 

 17/2011     Zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v r.2011. 

 

C. UKLADÁ 

                 2/2011         Prevedenie čiastky 1000 € na Pltnícky deň pre súbor Kraľovančan. 

 

 

 D. ŽIADA STAROSTU OBCE  

           2/2011         O spoločné stretnutie poslancov OZ s dodávateľom zabezpečujúcim 
realizáciu projektu „Starostlivosť o dreviny.“ 

 

Overovatelia: Ing. Jaroslava Hadová 

                                Ján Lacko 

Zapísala :        Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

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

Ľubor Had 

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


