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Zápisnica 

Zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. septembra 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Kraľovany                                                            V Kraľovanoch dňa  14.septembra 2007 

Číslo: 4/2007 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná v priebehu tretieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 

konaného dňa 14.09.2007 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

v Kraľovanoch. 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                       p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                       podľa prezentačnej listiny 

Ospravedlnení:                                                      

Neospravedlnení:                                                                - 

Ďalej prítomní:                                                     Ing. Jaroslav Babušiak 

                                                                              p.Emília Plžová 

 

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

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

z celkového počtu 5 poslancov sú 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:                                               Ján Had Ing. , p. Jaroslav  Babušiak 

Návrhovú komisiu                                         p.Ján Lacko, Ing. Miroslav Babušiak 

Zapisovateľa :                                                p. Frantiśek Tatár 

 

 

 

 

 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola  plnenia uznesení 

3. Informácie 

4. Petícia 

5. Inventarizácia majetku obce – rok 2007 

6. Havarijný stav –materská škola 

7. Rôzne                        

8. Diskusia                                          

9. Návrh na uznesenie                                          

10. Záver 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

K bodu č. 1/ Otvorenie 

 

Starosta obce  p. Ľubor Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania 

obecného zastupiteľstva, menoval overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa. 

 

 

 

 

K bodu č. 2/ Kontrola plnenia uznesení 

 

 

Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce . Konštatoval : 

-majetkovo-prrávne vysporiadať pozemok pod starým cintorínom  nie je možné,  pretože 

doterajší vlastník Evanielická cirkev ho nechce odpredať, 

- zabezpečenie poriadku pri parkovaní motorových vozidiel  v osade Kraľovany –Rieka 

prejednal s PZ SR v Dolnom Kubíne, kde mu boli prísľúbené častejšie hliadky v letnej 

turistickej sezóne, 

- bezpečnostná schránka bola objednaná a v čo najkratšom termíne bude dodaná, 

bezpečnostné signalizačné zariadenie doteraz nebolo objednané. 

Možnosti bezpečnostnej  súkromnej služby  do osady  Kraľovany-Rieka preveril p. Babušiak  

Jaroslav – konštatoval,  že nenašiel službu, ktorá by chcela  bezpečnosť zabezpečovať len 

počas letnej sezóny. 

 

 

K bodu č-3/Informácie 

 

Starosta obce p. Ľubor Had oboznámil prítomných s došlou poštou od posledného zasadania 

obecného zastupiteľstva : 

      -     Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku – Hodnotenie  navrhovanej 

činnosti „ Využitie hydroenergetického potencialu Váhu v úseku Krpeľany  - Ružomberok“. 

- Obvodný úrad  životného prostredia v Ruźomberku – Rozhodnutie „Využitie 

hydroenergetického  potenciálu  Váhu v úseku Krpeľany – Ružomberok“. 

- Obvodný úrad životného prostredia Ružomberok –určenie rozsahu hodnotenia  

a časového harmonogramu – Využitie hydroenergetického potenciálu  Váhu v úseku 

Krpeľany – Ružomberok. 

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín -  žiadosť o oslobodenie od 

spoplatnenia  dane z pozemkov. Po  zvážení  žiadosti  rozhodli poslanci obecného 

zastupiteľstva hlasovaním , že nesúhlasia s oslobodením od dane z pozemkov. 

Hlasovanie za oslobodenie : 

Za : 0 

Proti : 5 

Zdržal sa . 0 

- SAD Liptovský  Mikuláš, a.s. prevádzka Dolný Kubín – porada k zostavovaniu 

cestovného poriadku. Prítomní poslanci sa rozhodli, že nebudú podávať, žiadne 

návrhy k cestovným poriadkom. 



- Občianske združenie Tatry, Liptovský Mikuláš – podnet na porušenie ust. Zákona  NR 

SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny. 

K podnetu sa vyjadril starosta obce p. Ľubor Had s tým, že nie je možné ustrážiť tieto 

lokality, kde vyvážajú odpad hlavne obyvatelia  z okolitých obcí. Prisľúbil, že zabezpećí  

likvidáciu odpadu. 

- DOPRAVOPROJEKT, a.s. Zvolen, stredisko Liptovský Mikuláš – pozvánka 

06.09.2007 a 12.09. 2007, pracovné rokovanie 23.08.2007, pracovné stretnutie 

03.09.2007 k výstavbe diaľnice  D1 Turany – Hubová.  Záverečné stanovisko OBCE 

Kraľovany k trase diaľnice. Stanovisko je súčasťou zápisnice. 

- Jozef Kalanka, Kraľovany 63 – žiadosť o oplotenie a odkúpenie parc.ć. 456, k.ú. 

Kraľovany. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že pozemok má v správe 

Slovenský pozemkový fond – nie je vo vlastníctve OBCE Kraľovany, preto ho nie je 

možné odpredať. 

- Ing. Pavol Ivan – žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 522/19 a 522/18. k.ú. Kraľovany, 

Rieka. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním rozhodli, źe pozemok parc.č. 

522/19 a 522/18 odpredajú žiadateľovi  za dohodnutú sumu á 500,– Sk/m2. 

Hlasovanie za odpredaj . 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa . 0 

      -   Monika Šimková, Liptovská Osada 368 – žiadosť o odkúpenie p.č.       k.ú. Kraľovany, 

Rieka. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli, źe odpredajú pozemok p.č.       k.ú. 

Kraľovany, Rieka za dohodnutú cenú á 500,– Sk/m2. 

Hlasovanie za odpredaj . 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdrźal sa : 0 

 

 

K bodu č. 4/Petícia 

 

 

Starosta obce p. Ľubor Had  prečítal petíciu 17 občanov obce Kraľovany. Petícia je súčasťou 

zápisnice. K petícii sa vyjadril p. starosta  - informoval poslancov, že vstupy do dvorov sa 

rieśia tým, že sa objednali  plechové platne na premostenie. Píla na dolnom konci obce sa 

buduje na základe platného stavebného povolenia, so súhlasom  vlastníkov susedných 

pozemkov. Vybudovanie čistićky odpadových  vôd v osade Kraľovany – Rieka je dlhodobý 

zámer do budúcnosti, podiaľ by sa podarilo získať finanćné prostriedky z Európskej únie.  

Prítomní poslanci zobrali petíciu na vedomie. 

 

                

 

K bodu č. 5/Inventarizácia  mejetku obce k 31.12.2007 

 

 

Pre vykonanie inventarizácie majetku obce bola zriadená inventarizačná komisia 

v nasledovnom zloźení : 

 

Predseda : Ing. Ján Had 



Členovia : Ing. Miroslav Babušiak 

                  p. Jaroslav Babušiak 

                  p. Ján Lacko 

                  p. František Tatár 

 

Pre inventarizáciu materialu CO bola zriadená  inventarizaćná komisia v zloźení : 

 

Predseda : Ing. Miroslav Babuśiak 

Členovia : p. Jaroslav babuśiak 

                 Ing. Ján Had 

 

 

K bodu č. 6/Havarijný stav strechy materskej školy 

 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 23.08.2007 o 23.45 hod. strhol silný 

vietor strechu materskej školy o rozmeroch 14 x 12 m. Škodu OBEC nahlásila poisťovni 

ALLIANZ, u ktorej je budova poistená. Poisťovňa prisľúbila urýchlené vybavenie celej 

škodovej udalosti, ale zimné obdobie sa rýchle blíži preto je potrebné v ćo najkratšom čase 

previesť rekonštrukciu strechy – starosta obce dal spracovať projekt, kde strecha bola riešená 

ako sedlová. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy sú               Sk. 

Hlasovanie za rekonštrukciu sedlovej strechy : 

Za : 5 

Proti: 0 

Zdržal sa :: 0 

 

 

K bodu č. 7/Rôzne 

 

V tomto bode vystúpili : 

- Ing. Miroslav Babuśiak – navrhol vyčistiť potok v osade Kraľovany – Rieka, nakoľko 

sa mu sťaźovala p. Elena Hnilicová, súčasne sa sťažovala na p. Rusnáka. 

ktorý v lete podpaľoval kontajnery. Zároveň požiadal menom Ing. Okoličanyho, 

aby bol daný a/ zákaz otáčania  okolo ostrovčeka pred jeho domom. 

                     b/  prikázaný smer na hlavnú cestu pri dome p. Jána Šafárika 

                     c/  zákaz odbočovania do obce na dolnom konci obce Kraľovany. 

 

 

 

K bodu ć. 8/Diskusia 

 

 
V tomto bode sa ešte všeobecne diskutovalo o predchádzajúcich bodoch . 

 

 

 

K bodu ć. 9/ Návrh na uznesenie 

 

 



Návrh na uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie p. Frantiśek  Tatár. Návrh na 

uznesenie bol jednohlasne schválený a je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie . 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

K bodu ć. 10/Záver 

 

 

Keďže nebolo viacej pripomienok a program zasadania obecného zastupiteľstva bol 

vyčerpaný starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 

 

 

 

 

Over. Zápisnice: Ing. Ján Had  

                            Jaroslav Babušiak 

 

 

 Starosta obce 

Zapísal:p. Frantiśek  Tatár                                                            Ľubor Had 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC   KRAĽOVANY 

 

 

                                             U Z N E S E N I E 
 

Ztretieho zasadania obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 14. septembra 2007 o 19,00 

hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Kraľovanoch č. 3/2007 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

A.Berie na vedomie 
 

1. Žiadosť p. Dibdiaka 

2. Kontrolu plnenia uznesení 

 

B.Schvaľuje 
      14/2007 Odpredaj pozemku pre p. Moniku Šimkovú v osade Kraľovany – Rieka, parc.ć. 

 o výmere      m2 za á 500,-- Sk/m2. 

 

15/2007 predaj parcely KN č. 522/18, o výmere 194 m2 – ostatná plocha, a parcely KN č. 

522/19 o výmere 65 m2 – zastavaná plocha, zapísaných u Správy katastra v Dolnom 

Kubíne na liste vlastníctva č. 311, pre kat. úz. Kraľovany pre Ing. Pavla Ivana, rod.č. 

830520/7757, trvale bytom Ružomberok, Ema Bohúňa 5240/60 za dohodnutú cenu 500,-- 

Sk/m2,  čo predstavuje sumu 129.500,-- Sk, slovom Jednostodvadsaťdeväť tisíc päťsto 

Slovenských korún. 

 

16/2007 Zaradiť  15.10.2007 do majetku obce I. etapu rekonštrukcie vodovodu  

Kraľovany na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia zo dňa 30.08.2007. 

 

 

C.Ukladá 
 6. Vyčistenie potoka z jazera v osade Kraľovany – Rieka. 

     Zodp.: starosta obce 

     Termín : ihneď 

7. Zabezpečiť dopravné značenie . 

 

    A/ Zákaz otáčania okolo ostrovčeka při Ing. Okoličńym. 

    B/ Prikázaný směr na hlavnú cestu při p. Šafárikovi. 

    C/ Zákaz odbočenia  na dolnom konci obce. 

 

 
Over. Záp. : 

Ján Had Ing. 

p. Jaroslav Babušiak 

Zapísal :      František Tatár 

 

                                                                                      ………………………….. 

                                                                                                  Ľubor   H A D 

                                                                                                   Starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


