
Obec Kraľovany 027 51 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  

26.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    26.09.2011 

Číslo: 5/2011 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

26.09.2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                              kontrolór obce p. Michalík 

 

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 4 poslanci (Ing.Jaroslava Hadová sa ospravedlnila 

z dôvodu pracovných povinností), 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:                                 Ján Lacko 

       Ing. Katarína Okoličániová 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová 



 

                                                                     Program:

   1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácie pre poslancov 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o plnení rozpočtu za 1.-6. mesiac 

5. Inventarizácia majetku obce 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

7. Zmena palivovej základne pre vykurovanie viacúčelovej budovy 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce p. Ľubor Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Menoval overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Babušiaka a  Ing. Jána 
Hada. Návrhovú komisiu: Ing. Katarínu Okoličániovú a Jána Lacku. Zapisovateľku: Ing. Katarínu 
Okoličániovú.  

 

K bodu č. 2 – Informácie pre poslancov 

• Starosta obce informoval prítomných o: 

• podpore z enviromentálneho fondu 

• preventívnych opatreniach týkajúcich sa predchádzaniu a eliminácií kriminality 

• pojazdnej predajni mlieka a mliečnych výrobkov  

• odstávke elektrickej energie dňa 18.10.2011 v čase od 8:00 do 12:00hod. 

• pripravovanej oprave cesty číslo  III/ 018125  



• zabezpečení stravovania pre materskú škôlku  

• prípravných prácach týkajúcich sa územného plánu obce 

• realizovaní potravinovej pomoci pre občanov  

K bodu č. 3 –  Kontrola plnenia uznesení 

 Ing. Katarína Okoličániová oboznámila prítomných s kontrolou plnenia uznesenia 

č.3/2011 na základe ktorého mal starosta obce zabezpečiť právnu odpoveď  pre pána Jozefa 

Mendera. Uznesenie je vo veci konania.   

K bodu č. 4 –  Správa o plnení rozpočtu za 1.-6. mesiac 

 Starosta obce informoval o priebežnom plnení rozpočtu za 1. - 6. mesiac podľa plánu.  

K bodu č.5 – Inventarizácia majetku obce 

Starosta obce informoval o pripravovanej inventarizácii majetku obce.  

K bodu č.6 –  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 Pán Michalík informoval prítomných o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Kraľovany a s obsahom smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach OÚ Kraľovany.  

Hlasovanie: za – 4 poslanci 

  proti – 0 

K bodu č.7 –  Zmena palivovej základne pre vykurovanie viacúčelovej budovy 

 Starosta obce predložil návrh riešenia vykurovania budovy ObÚ v Kraľovanoch.  Nakoľko 

súčasná kotolňa je morálne a fyzicky zastaralá a súčasné palivo propan patrí medzi cenovo 

najdrahšie energetické nosiče, navrhuje vybudovanie novej biomasovej kotolne vo výkone 

50kW. 

Hlasovanie: za – 4 poslanci 

  proti  –  0 

K bodu č.8 – Rôzne  

 Starosta obce informoval o žiadosti p. Moniky Šimkovej o opätovné prejednanie zmluvy 

o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 4.3.2008 v Kraľovanoch. Žiadateľka p. Monika Šimková žiada 

o odkúpenie parcely č. KN 522/25 o výmere 877 m˛ a parcely č. KN 522/24 o výmere 462 m˛.   



Hlasovanie: za – 4 poslanci 

  proti – 0 

 

Prítomní poslanci boli oboznámení s projektom pre realizáciu opravy zastávok 

v Kraľovanoch a v Rieke.  

Hlasovanie: za – 4 poslanci 

  proti – 0 

 

K bodu č.9 –  Návrh na uznesenie 

 Návrh na uznesenie z OZ predniesol člen návrhovej komisie p. Ján Lacko. 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       

 

Zapísala:                           Ing. Katarína Okoličániová 

 

 

                                                                                                                              

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

                                                                                               Ľubor Had 



                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

                          OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

 

U Z N E S E N I E 

Z piateho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 26. 
09. 2011 o 18.00hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

           Správu o plnení rozpočtu za 1. – 6. mesiac 2011. 

B. SCHVAĽUJE 

 21/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

  22/2011 Vybudovanie novej biomasovej kotolne o výkone 50kW. 

  23/2011 Odpredaj pozemkov č. KN 522/25 o výmere  

877 m² a parcely č. KN 522/24 o výmere 462 m² pre p. Moniku  

Šimkovú, bytom Liptovská Osada č. 462 za 16,60 € / m˛. 

24/2011 Projekt pre realizáciu opravy zastávok v Kraľovanoch a v Rieke. 

25/2011 Smernicu o verejnom obstarávaní v podmienkach OÚ Kraľovany. 

 C. ŽIADA 

 Starostu obce aktualizovať smernicu pre vykonanie inventarizácie 

majetku obce a vymenovať inventarizačnú komisiu. 

 

 



 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Miroslav Babušiak 

                            Ing.  Ján Had 

Zapísala :            Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

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

Ľubor Had 

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


