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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  28.09.2012 

Číslo: 3/2012 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného 

28.09.2012 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:       p. Emília Pĺžová 

      p. Ivan Michalík – kontrolór obce  

       

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 

 Ján Lacko 

 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová    

                                                                      



 Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3.  Informácie pre poslancov  

4. Inventarizácia majetku obce 

5. Návrh rozpočtu na rok 2013 

6. Rôzne  

7. Návrh na uznesenie 

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

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesenia 

 Kontrola plnenia uznesenie č.7/2012 – splnené  

 

K bodu č. 3 – Informácie pre poslancov  

 Starosta obce informoval prítomných o: 

• doručenej urgencií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o nahlásení 

spôsobilej osoby vlastniacej osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 

prevádzkovanie pohrebiska najneskôr do 15.10.2012  

• žiadosti autobusového prepravcu DOBOS BUS o sprístupnenie zastávky na 

pravidelnú diaľkovú autobusovú linku pre spoj Prievidza – LM  

• stretnutí starostov Dolnej Oravy, ktoré sa konalo dňa 28.09.2012  

• oznámení Železničnej spoločnosti CARGO o odpredaji nehnuteľnosti  

• možnosti získania dvoch automobilov do vlastníctva obce  



K bodu č.4 – Inventarizácia majetku obce  

 Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vydať Príkaz k inventarizácii majetku obce 

a vymenovať inventarizačnú komisiu. 

  

K bodu č.5 –  Návrh rozpočtu na rok 2013  

 Informácie o navrhovanom rozpočte na rok 2013 podala p. Emília Pĺžová. 

 

K bodu č.6 –  Rôzne 

 Poslanci OZ prerokovali: 

• Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti občanov napojiť sa na kanalizáciu 

 

Hlasovanie:     za : 4 poslanci 

     proti: 0 poslancov  

• ďalšie práce týkajúce sa kanalizácie obce  

• možnosti získania finančných prostriedkov potrebných na druhú etapu 

kanalizácie obce – žiadajú sa cez Envirofond  

• organizáciu stretnutia jubilantov v penzióne Rosnička 

• vianočný príspevok pre dôchodcov vo výške 50 EUR  

• príspevok pre novonarodené deti vo výške 160 EUR  

• vývoz komunálneho odpadu, na ktorý obec ročne dopláca vo výške 11 000 EUR  

K bodu č.7 - Návrh na uznesenie  

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

je súčasťou tejto zápisnice.  

 

K bodu č.8 – 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 tretieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
28.09. 2012 o 18.00hod. v zasadacej miestnosti OÚ. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie pre členov obecného zastupiteľstva                                                                                                                               

       B. SCHVAĽUJE 

9/2012  Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o povinnosti občanov 
napojiť sa na kanalizáciu s platnosťou od 01.07.2013 

               10/2012  Zaradenie darovaných osobných motorových vozidiel do majetku obce 
k 01. 10. 2012 : 

 FELÍCIA  1,6 LX, VIN TMBEGF613Y7299193, včm, 861713 v reprodukčnej cene á 300 € 

 FELÍCIA..1,6, VIN TMBEGF653Y7310441, včm 863606 v reprodukčnej cene á 300 € 

 FÁBIA  ...1,4, VIN TMBPB16Y71322298, včm 034098. v reprodukčnej cene á 300 € 

11/2012  Vianočný príspevok vo výške  50 EUR pre dôchodcov  od 70 rokov. 

               12/2012  Príspevok vo výške 160 EUR pre novorodencov  

                          13/2012 Nezaradenie darovaných osobných motorových vozidiel do majetku 
obce : FELÍCIA 1,6 LX, VIN TMBEFGF613Y7299221, včm 861728.použité na súćiastky pri oprave 
dvoch darovaných zaradených vozidiel FELÍCIA. 

RENAULT 19 RL 1,4, VIN VF1B53A0514046133, včm DA0291912 – nepojazdné, vysoké 

náklady na opravu. 

Overovatelia:       Ing. Ján Had 

                                Ján lacko 

Zapísala :             Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                 Ľubor Had – starosta obce 

 



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

Ľubor Had 

                                                                                           Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


