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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  25.06.2012 

Číslo: 2/2012 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného 

25.06.2012 v sociálnej budove Kraľovany – Rieka.  

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:       p. Emília Pĺžová 

       

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 rodinných dôvodov) , teda sedenie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods.2 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. 

Menuje: 

Overovateľov:                                             Ing. Ján Had  

Ján Lacko 

Návrhovú komisiu:                                 Ing. Miroslav Babušiak 

  Ing. Katarína Okoličániová 

        

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová   

                                                                   



 Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácie pre poslancov  

3. Záverečný účet obce  

4. Výročná správa obce 

5. Rôzne  

6. Návrh na uznesenie 

7. 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. Ing. Jána Hada  a Jána Lacku. 
Návrhovú komisiu: Ing. Katarínu Okoličániovú a Ing. Miroslava Babušiaka. Zapisovateľku: Ing. 
Katarínu Okoličániovú.  

 

K bodu č. 2 – Informácie pre poslancov 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

• pripravovanom stretnutí, ktoré zvoláva Národná diaľničná spoločnosť  na 03.07.2012 

v Bratislave  ohľadom  výstavby diaľnice D1 

• drobnej stavbe (sklad drobného náradia) – malá vodná elektráreň  

• žiadosti firmy HAKO – ohlásenie udržiavacích prác telekomunikačných zariadení na 

existujúcu stavbu elektronickej komunikačnej siete  

 

K bodu č. 3 - Záverečný účet obce 

 Pani Pĺžová predniesla informačnú správu o záverečnom účte obce za rok 2011 a na 

základe tejto správy starosta obce pán Had navrhol presunúť prebytok na účte vo výške 67 009 

EUR do rezervného fondu  

 

Hlasovanie za presunutie prebytku do rezervného fondu :  



 

za : 4 poslanci  

proti : 0 poslancov  

 

K bodu č.4 – Výročná správa obce 

 Pani Pĺžová predniesla výročnú správu obce za rok 2011 

 

K bodu č.5 –  Rôzne  

 Poslanci OZ prerokovali: 

• žiadosť p. Ivana na prevádzku bufetu v obci Kraľovany Rieka od 01.07.2012 do 

30.06.2017 

 

 Hlasovanie :  

    za : 4 poslanci  

    proti : 0 poslancov  

 

• prípravné práce k pltníckemu dňu ( 04.08.2012 ), o ktorých informoval pán 

Lacko 

• rozšírenie prípravnej komisie k zabezpečeniu 650. výročia obce o ďalších 

členov : Radka Hadová, Katka Tatárová, Anna Kmeťová, Ľubomír Palovič 

• vyradenie Avie a jej odpredaj za šrotovnú cenu  

 

 Hlasovanie :  

    za : 4 poslanci  

    proti : 0 poslancov  

 

         



 

K bodu č.6 –  Návrh na uznesenie  

 Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Ing. Miroslav Babušiak. Uznesenie 

je súčasťou tejto zápisnice.  

 

K bodu č.7 – 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. Ján Had 

      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 druhého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
25.06.2012 o 15.00hod. v sociálnej budove Kraľovany – Rieka. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie pre členov obecného zastupiteľstva                                                                                                                               

        2.  Správu hlavného kontrolóra za rok 2011. 

              3. Správu auditora za rok 2011.       

       B. SCHVAĽUJE 

5/2012  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie  prebytku  rozpočtového hospodárenia 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 37.488,18 €. Použitie  rezervného fondu na  
financovanie kapitálových výdavkov. 

               6/2012  Uzavretie nájomnej zmluvy s Pavlom Ivanom na dočasné úžívanie  

                           stavby s.č. 194 a časti pozemku parc. ć. 522/1 k. ú. Kraľovany.                                                                             

               7/2012  Odpredaj Avie za šrotovnú cenu 

                           8/2012 Zverejnenie ponuky na odpredaj Avie na internete. 

Overovatelia:       Ing. Ján Had 

                                Ján lacko 

Zapísala :             Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

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

                                                     Ľubor Had – starosta obce 



Ľubor Ha                                                                            
               Starosta 
obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


