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Obec Kraľovany                                                            V Kraľovanoch dňa 27.11.2009 

Číslo: 3/2009 

 

Zápisnica 

Napísaná piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

27.11.2009 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

Prítomní: 

Starosta obce:                                               p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:              podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                             IIng. Jaroslav Babušiak 

                                                                       Emília Plžová  

 

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. Miroslav Babušiak, Ing. Ján Had 

Návrhovú komisiu:                                     p. František Tatár, p.  Jaroslav Babušiak 

Zapisovateľa:                                             p. František Tatár 

 

Program:                                                       1. Otvorenie 

                                                                      2. Kontrola uznesenia 

                                                                      3. Informácie pre členov OZ 

                4. Interpelácia poslancov  

                                    5. Návrh rozpočtu na rok 2010  



                                                         6. VZN č. 2/2009  

               7. Prejednanie požiadaviek občanov osady 

Kraľovany - Rieka                                              

                                                               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. Menoval overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Babušiak, Ing. Ján 
Had. Návrhovú komisiu: p. František Tatár, p. Jaroslav Babušiak. Zapisovateľa: p. Františka 
Tatára.  

 

K bodu č. 2 – Kontrola uznesenia 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o plnení uznesenia z predošlého 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 3 – Informácie pre členov OZ 

 

K tomuto bodu starosta obce informoval prítomných o liste, ktorý napísal na 
Ministerstvo dopravy o údajnom zrušení pošty v obci Kraľovany ako aj odpoveď na tento list 
riaditeľa Slovenskej pošty Banská Bystrica. 

Ďalej predniesol žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť: 

 

• TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany – túto žiadosť poslanci OZ schválili vo výške 4.800 €. 

• HK Tigre Kraľovany – túto žiadosť poslanci schválili vo výške 1.100 € 

• Rybársky spolok Kraľovany – túto žiadosť poslanci schválili vo výške 1.000 € 

• Folklórny súbor Kraľovany – túto žiadosť poslanci schválili  vo výške 1.500 € 

• Charita – túto žiadosť poslanci schválili vo výške 200 € 



Hlasovanie:  

                    

             za: 5 

        proti: 0  

 zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

V tomto bode vystúpil poslanec p. Ján Lacko, ktorý sa ešte vrátil ku nultému ročníku 
„Pltníckych dní“, že je potrebné v budúcnosti, keď sa budú takéto akcie uskutočňovať lepšie 
pripraviť organizáciu  a určiť zodpovedných ľudí za jednotlivé činnosti. 

 

K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu na rok 2010 

 

Návrh rozpočtu pre obec Kraľovany na rok 2010 predniesla p. Emília Pĺžová, ktorá 
podrobne informovala prítomných poslancov o príjmovej  ako aj výdajovej časti rozpočtu. 

Ďalej predložila návrh rozpočtu na roky 2011 – 2012. Tieto návrhy rozpočtov sú v prílohe 
tejto zápisnice.  

Hlasovnie : 

Za .: 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

K bodu č. 6 – Schválenie VZN č. 2/2009 pre obec Kraľovany 

 

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 2/2009 pre obec Kraľovany, ktoré zahrňuje 
podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.  



Poslanci preštudovali predložený návrh VZN, ktorý následne schválili. 

 

Hlasovanie:  

            za: 5 

       proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 – Prejednanie požiadaviek občanov osady Kraľovany – Rieka 

 

Starosta obce Kraľovany p. Ľubor Had privítal pani Elenu Hnilicovú a pána Bohuša Hnilicu 
občanov osady Kraľovany – Rieka, ktorí predniesli požiadavky na autobusové spoje z Martina 
a späť, ktoré nechodia na určenú autobusovú zástavku, ale sa otáčajú asi 0,5 km od tejto 
zástavky smerom k obci Šútovo. Je potrebné, aby obecný úrad požiadal kompetentných 
pracovníkov SAD Martin z akého dôvodu šofér autobusu si dovolí ignorovať zástavku v osade 
Kraľovany – Rieka. Ľudia, ktorí sa chcú dostať do Martina musia k tejto zástavke chodiť vo 
večerných hodinách po neosvetlenej ulici a v zimnom období budú podmienky ešte 
zložitejšie. 

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s pozvánkou na školenie „Veliteľov požiarnej 
ochrany“ na, ktoré je potrebné vyslať aj zástupcov našej obce. Starosta poveril Ing. Miroslava 
Babušiaka, aby zabezpečil účasť na tomto školení. Poslanci odsúhlasili účasť ako aj poplatok 
za školenie vo výške 85 €/osoba.  

Ďalej starosta obce pripomenul, že obecný úrad v Kraľovanoch pozýva dňa 4. 12. 2009 
jubilantov z radov našich občanov v penzióne Rosnička. Poslanci odsúhlasili posedenie 
a darčeky pre jubilantov vo výške 20 €/osoba. 

V sobotu 5. 12. 2009 bude pre deti našej obce organizované stretnutie s Mikulášom pri 
vianočnom stromčeku. Poslanci odsúhlasili darčeky pre deti vo výške 4 €/dieťa. 

 

Hlasovanie: 

 



          za: 5 

      proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 – Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie p. František Tatár. 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. Miroslav Babušiak 

                                       Ing. Ján Had 

 

Zapísal:                          p. František Tatár 



 

 

 

                                                                                                                              

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

                                                                                               Ľubor Had 

                                                                                            Starosta obce 

                                                               

 


