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Zápisnica 

Zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06. marca 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Kraľovany                                                            V Kraľovanoch dňa  06.03.2009 

Číslo1/2009 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná prvého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného dňa 

06.03.2009 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                       p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                       podľa prezentačnej listiny 

Neospravedlnení:                                                                - 

Ďalej prítomní:                                                     Ing. Jaroslav Babušiak 

                                                                              Emília Pĺžová 

 

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:                                               p. Jaroslav Babušiak, p. Ing.Ján Had 

Návrhovú komisiu                                         p. Frantiśek Tatár, p. Ján Lacko 

Zapisovateľa :                                                p. František Tatár 

 

 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Informácie pre poslancov Obecného 

zastupiteľstva 

3. Interpelácie poslancov 

4. PHSR obce Kraľovany za roky 2009-2015                    

5. Účtovná uzávierka za rok 2008                                       

6. Inventarizácia za rok 2008                                        

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu Obce Kraľovany za rok 2008 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10.  Návrh na uznesenie  

11. Záver 

K bodu č.1/Otvorenie 

 

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

obecného zastupiteľstva, menoval overovateľov zápisnice p. Jaroslav Babušiak,Ing. Ján Had, 

Návrhovú komisiu p.Tatára Františka a Ján Lacko a zapisovateľa p. Františka Tatára. 

 

 



 

 

K bodu č. 2/ Informácie pre poslancov 

 

 

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

zasadania OZ: 

 

- žiadosť Petra Rusnáka o dokúpenie parcely č. 522/20 v Osade Kraľovany  

       Rieka ktorú chce menovaný použiť na parkovacie miesto pre prevádzku motorestu. 

       OZ súhlasí s odpredajom parcely č. 522/20 vo výške 10 E/ 1m2.   

 

Hlasovanie : 

Za: 5 

Proti: ø 

Zdržal sa: ø 

 

- Žiadosť p. Gabriela Pázstorová o zníženie poplatku za komunálny odpad. 

      OZ súhlasí so 60% úľavou. 

 

      Hlasovanie: 

      Za: 5 

      Proti: ø       

      Zdržal sa: ø 

 

K bodu č-3/Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode vystúpil: 

P. Ján Lacko sa informoval ohľadom prípravy kanalizácie v obci ako pokračujú jednania 

ohľadom projektovej dokumentácie. 

 

K bodu č. 4/PHSR obce Kraľovany za roky 2009 - 2015 

 

Starosta obce p. Ľubor Had predložil poslancov konečnú podobu ,, PROGRAM 

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRAĽOVANY NA ROKY 2009 

– 2015´´, ktorú poslanci pripomienkovali pri poslednom zasadnutí OZ a dnes ju schválili. 

A program je prílohou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

      Za: 5 

      Proti: ø       

      Zdržal sa: ø 

 

 

K bodu č. 5 / Účtovná uzávierka za rok 2008 

 

V tomto bode vystúpila p. Emília Pĺžová, ktorá predložila poslancom ,, Účtovnú uzávierku za 

rok 2008´´ podrobne informovala prítomných podľa jednotlivých položiek. Táto uzávierka je 

prílohou tejto zápisnice. Poslanci schválili účtovnú uzávierku za rok 2008. 

 



 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: ø 

Zdržal sa: ø 

 

 

K bodu č. 6 / Inventarizácia za rok 2008 

 

V tomto bode vystúpila p. Ján Lacko predseda Ústrednej inventarizačnej komisie predložil 

správu o výsledku inventarizácie za rok 2008 ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

Poslanci túto správu schválili. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 

Proti: ø 

Zdržal sa: 0 

K bodu ć. 7/Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Kraľovany za 

rok 2008 

 

Ing. Jaroslav Babušiak hlavný kontrolór predniesol prítomným poslancom stanovisko 

k záverečnému účtu Obce Kraľovany za rok 2008 ktoré je súčasťou tejto zápisnice. Ďalej 

predložil Vnútorné predpisy- 

➢ Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

➢ Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie 

➢ Vnútorný predpis o evidovaní, podpisovaní a účtovaní majetku. 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2008 ale aj uvedené Vnútorné predpisy boli schválené 

nasledovne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: ø 

Zdržal sa: ø 

 

Tieto materiály sú súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8/ Rôzne 

 

• Starosta obce p. Ľubor Had informoval prítomných s prípravou ,,AGENTÚRY PRE 

REGIONÁLNY ROZVOJ V Žiline ´´ a vyhlásenie výzvy na podloženie projektov 

v Rámci ROP- opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel- samostatne dopytovo orientované 

projekty. ´´Kde sú určené verejné infraštruktúry sídiel na ktoré  sa môžu zaoberať 

navrhované projekty. 

• Ďalej p. Starosta informoval prítomných poslancov, že na úseku opatrovateľskej 

služby z dôvodu prijatia nového zákona v sociálnych službách od 01.01.2009 bude 

obec garantom sociálnej služby. 

• Starosta ďalej hovoril o situácii v MŠ , kde uvádza malý počet detí cca 9 detí, že sa to 

musí riešiť tak, aby pokračovala prevádzka  MŠ i naďalej. 

• ;Pred zasadnutím OZ boli poslanci pozrieť v osade Kraľovany – Rieka na sociálnu 

budovu ktorá je majetkom obce, kde sa zistilo že je potrebná rekonštrukcia a následné 



využitie tejto budovy na ubytovanie. Tak isto aj sociálna budova na futbalovom 

ihrisku je potrebná rekonštrukcia a jej následné využitie. 

  

 

K bodu č.9 Diskusia 

 

V tomto bode diskutovali poslanci o žiadostiach aj o návrhoch ktoré predniesol starosta obce 

Ľubor Had. 

 

 

K bodu č.10/Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie p. František Tatár, ktorá je súčasťou 

zápisnice. 

 

K bodu č. 11/ Záver 

 

Keďže nebolo viacej pripomienok a program zasadnutia OZ  bol vyčerpaný starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

Over. Zápisnice:  p. Jaroslav Babušiak  

                             Ing. Ján Had 

 

Zapísal: p. František Tatár                                                            

 

 

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

              Ľubor Had  

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBEC  KRAĽOVANY, 027 51 Kraľovany 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                             U Z N E S E N I E 
 

Z prvého  zasadania obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 07decembrar 20011 

v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Kraľovanoch č.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

A.Berie na vedomie 
 

1. Informácie  pre členov Obecného zastupiteľstva 

2. Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce  Kraľovany 

3. Návrh rozpočtu obce na roky 2013 a 2014 

4. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2013 a 2014 

 

 

B.Schvaľuje 
26/2011  Rozpočet obce Kraľovany na rok 2012 po zapracovaní  úprav /viď . zápisnica/ 

27/2011  Programový rozpočet obce na rok 2012 

28/2011  Použitie rezervného fondu vo výške á 36.017,92 €  na financovanie kapitálových 

výdavkov obce v roku 2011. 

29/2011  Úpravu rozpočtu obce  v roku 2011 

30/2011  Použitie v roku 2011 účelovo určených finančných prostriedkov vo výške  á 

133.582,33 € na  financovanie sadových úprav v obci Kraľovany poďľa 

vypracovaného projektu. 

31/2011 Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce inventarizačnou komisiou v zložení 

: 

              predseda. Had Ján Ing. , členovia : Ing. Babušiak Miroslav , Ing. Jaroslava Hadová, 

Ján lacko, Ing. Okoličániová  Katarína. 

32/2011 Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2012. 

34/2011 Posedenie dôchodcov - jubilantov  so slávnostonou večerou  a programom 

v penzione Rosnička. 

 35/2011 Vianočný príspevok vo výške á 50 € pre dôchodcov, ktorí v roku 2011 dovŕšili 

minimálne 70  rokov. 

 

36/2011 Vianočný príspevok vo výške á 160 € pre narodené deti v roku 2011. 

37/2011 Zakúpenie pyrotechniky do 100 € na uvítanie nového roka. 

C. Žiada 

 
Over. Záp.  : p. Jaroslav Babušiak 

             Ing. Ján Had 

                       Zapísal :      František Tatár 

 

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

                                                                                                  Ľubor   H A D 

                                                                                                   Starosta obce 



 

 

/ 

 


