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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    10.04.2013 

Číslo: 2/2013 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

10.04.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                              p. Emília Plžová 

      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 sa všetci zúčastnili zasadnutia. 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, Ján Lacko 

Návrhovú komisiu:                                 Ing. Ján Had 

      Ing. Katarína Okoličániová 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová 

 

        

                                                                 



Program:      1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba komisií   

3. Informácie pre poslancov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu  

 obce Kraľovany za rok 2012 

6. Financovanie záujmovej činnosti detí a mládeže  

7. Rôzne 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce p. Ľubor Had privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 2  - Voľba komisií   

 Starosta obce menoval overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Babušiaka a Jána 

Lacka. Návrhovú komisiu: Ing.Jána Hada a Ing.Katarínu Okoličániovú. Zapisovateľku:  Ing. 

Katarínu Okoličániovú.  

 

K bodu č. 3 – Informácie pre poslancov 

  Starosta obce informoval: 

- o odstúpení od žiadosti o odkúpenie areálu DEPO od ŽSR 

- o podaní žiadosti o finančný príspevok od VÚC na Pltnícky deň vo výške 900EUR 

- o podaní žiadosti o finančný príspevok od Ministerstva vnútra na kamerový systém;    

príspevok bol schválený vo výške 5000EUR, pričom 20% sa má na financovaní podieľať obe  

-o prihlásení obce do združenia miest a obcí a pre oblasť CR – CLASTER ORAVA  



-o podaní dvoch žiadostí na pracovnú pozíciu upratovačka; na základe týchto dvoch ponúk 

bola vybratá ponuka p.Stankovianskej               

K bodu č. 4 –  Kontrola plnenia uznesení 

 splnené  

K bodu č.5 – Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Kraľovany za rok 2012 

Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce Kraľovany za rok 2012 predniesla 
p.Emília Pĺžová. P.Hadová sa vyjadrila, že žiada podrobnejšie vyšpecifikovanie väčších čiastok 
v čerpaní rozpočtu obce . 

K bodu č.6 - Financovanie záujmovej činnosti detí a mládeže 

Na financovanie záujmovej činnosti detí a mládeže vo veku od 5 do 15 rokov bola 
schválená čiastka á 15 EUR na deti z našej obce a na kalendárny rok, na základe žiadosti 
zriaďovateľa takéhoto zariadenia 

Hlasovanie :  

za :    5 poslancov 

proti:    0 poslancov  

 

K bodu č.7 – Rôzne 

 Starosta obce predložil návrh na predaj nevyužitého lyžiarskeho vleku v obci Rojkov, 
ktorý je našim majetkom a je daný do užívania v spomínanej obci. Ďalej informoval o snahe 
zriadiť posilňovňu v miestnom kultúrnom dome. 

 

K bodu č.8 – Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie z OZ predniesol člen návrhovej komisie Ing.Ján Had. Uznesenie je 
súčasťou tejto zápisnice.  

 

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.Miroslav Babušiak                                            

       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 prvého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
10.04.2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

 A. SCHVAĽUJE 

 1/2013 Určenie základného platu pre starostu a kontrolóra obce  

Hlasovanie :  

za:   5 poslancov 

proti:   0 poslancov 

 2/2013 Finančné prostriedky vo výške á 3.000,– €  na zriadenie posilovne vo 
vlastníctve OBCE Kraľovany ,  v rámci financovania záujmovej činnosti detí a mládeže 

             Hlasovanie : 

             Za :                  5 poslancov 

             Proti :              0 poslancov           

             3/2013  Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške á 15,–  € na dieťa vo veku od 5 
do 15 rokov na kalendárny rok, na financovanie  jeho záujmovej činností na základe  žiadosti 
zriaďovateľa zariadenia. 

              Hlasovanie : 

              Za :                  5 poslancov 

             Proti :               0 poslancov 

               

  

B. BERIE NA VEDOMIE 

Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce Kraľovany za rok 2012 

 



C. UKLADÁ STAROSTOVI OBCE 

Preveriť cenové ponuky ohľadom predaja lyžiarskeho vleku. 

   

Overovatelia:     Ing. Miroslav Babušiak 

                                    Ján Lacko 

Zapísala :            Ing. Katarína Okoličániová                                                                                                                                        

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

Ľubor Had 

                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


