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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa  15.12.2012  

Číslo: 4/2012 

 

 

Zápisnica 

Napísaná zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného 

15.12.2012 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 všetci 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. Ján Had  

Ing. Miroslav Babušiak  

Návrhovú komisiu:                              Ján Lacko 

      Ing. Katarína Okoličániová 

 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová    

                                                                      



Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácie pre poslancov  

3. Návrh – úprava rozpočtu obce na rok 2012  

4. Návrh – rozpočet obce na rok 2013 

5. Návrh – VZN o miestnych daniach a daní z nehnuteľností  

6. Návrh – VZN o poplatku za vývoz komunálneho odpadu  

7. Rôzne 

8. Návrh na uznesenie  

9. 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 a Ing. Miroslava 
Babušiaka. Návrhovú komisiu: Jána Lacku, Ing. Katarínu Okoličániovú. Zapisovateľku: Ing. 
Katarínu Okoličániovú.  

 

K bodu č. 2 – Informácie pre poslancov 

 Starosta obce informoval prítomných o: 

• o verejnom hovore týkajúcom sa výstavby malej vodnej elektrárne na toku Váh v lokalite 

pod cestným mostom, pri futbalovom ihrisku v riečnom kilometri 301,2 – 302,0,o 

nominálnom výkone cca 3,6 MW, ktorej investorom je spoločnosť Liptovia, a.s.  

• dohode o spolupráci medzi obcou Kraľovany v zastúpení: Ľubor Had – starosta a firmou 

Liptovia a.s. v zastúpení: Ing. Rastislav Hutta – predseda predstavenstva  

• žiadosti o odkúpenie areálu Rušňového depa za 1.000,– €. 

 

K bodu č. 3 - Návrh – úprava rozpočtu obce na rok 2012 

 Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2012 predniesla pani E.Pĺžová.  

 



Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce na rok 2012: 

za : 4 poslanci  

proti : 0 poslancov  

zdržal sa : 1 poslanec 

 

K bodu č.4 – Návrh – rozpočet obce na rok 2013 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 predniesla pani E.Pĺžová. 

 

Hlasovanie :  

za : 4 poslanci  

proti : 0 poslancov 

zdržal sa: 1 poslanec 

 

K bodu č.5 –Návrh  – VZN o miestnych daniach a dani z nehnuteľností  

 Poslanci OZ prerokovali a schválili VZN o miestnych daniach a dani z nehnuteľností platné 

od 01.01.2013. 

 

Hlasovanie :  

za : 4 poslanci  

proti : 0 poslancov 

zdržal sa: 1 poslanec 

 

K bodu č.6 –   Návrh – VZN o poplatku za vývoz komunálneho odpadu  

  Poslanci OZ prerokovali a schválili VZN o poplatku za vývoz komunálneho odpadu platné 

od 01.01.2013. Veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícií občanom len v stanovenom 

termíne, ktorý bude vopred oznámený občanom. 

 



Hlasovanie :  

za : 5 poslancov  

proti : 0 poslancov 

 

K bodu č.7 –  Rôzne 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s územným rozhodnutím pre výstavbu 

malej vodnej elektrárne.  

 

Hlasovanie :  

za : 3 poslanci  

proti : 2 poslanci 

 

K bodu č.8 - Návrh na uznesenie 

 Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie Ján Lacko. Uznesenie je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie :  

za : 5 poslancov  

proti : 0 poslancov 

 

K bodu č.9 - 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 

      Ing. Miroslav Babušiak       

 



Zapísala:                              Ing. Katarína Okoličániová 

 

 

 

                                                                                                                              

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

                                                                                               Ľubor Had 

                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          OBEC KRAĽOVANY, 027 51  Kraľovany 186 

 

U Z N E S E N I E 

Zo štvrtého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
15.12.2012 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie pre členov obecného zastupiteľstva                                                                                                                               

       B. SCHVAĽUJE 

13/2012  Úpravu rozpočtu obce na rok 2012  

               14/2012  Návrh rozpočtu obce na rok 2013 

15/2012  VZN o miestnych daniach a dani z nehnuteľností 

               16/2012  VZN o poplatku za vývoz komunálneho odpadu 

  17/2012  Žiadosť o odkúpenie areálu Rušňového depa za 1000 €. 

  18/2012   Územné rozhodnutie pre výstavbu malej vodnej elektrárne  

 

Overovatelia:       Ing. Ján Had 

                                Ing. Miroslav Babušiak 

Zapísala :             Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

 

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

Ľubor Had 

                                                                                           Starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 


