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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    25.06.2013 

Číslo: 3/2013 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

25.06.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva:             podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                              p. Emília Plžová 

       

 

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  zúčastnili zasadnutia 4 poslanci/Ing. J. Hadová sa 

nezúčastnila/. 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, Ing. Ján Had 

Návrhovú komisiu:                                 Ján Lacko 

      Ing. Katarína Okoličániová 

Zapisovateľa:                                               Ing. Katarína Okoličániová 

 

        



                                                                 

Program:      1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Informácie pre poslancov 

4. Záverečný účet obce 

5. Výročná správa 

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.  

 

K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesení  

 Splnené.  

 

K bodu č. 3 – Informácie pre poslancov 

  Starosta obce informoval: 

- o Správe Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici vo veci povolenia 2. skúšobného 

odstrelu v západnej časti lomu Kraľovany, na základe ktorého neodporúčajú pôvodný zámer 

výstavby dialnice 

- o zhromažďovaní potrebných podkladov ohľadom územného plánu obce. Doteraz bolo 

oslovených cca 100 zainteresovaných organizácií. 

- o podaní žiadosti p. Aleny Spiššákovej vo veci odkúpenia pozemku v katastri obce 

Kraľovany-Rieka, súpisné číslo 2  

-o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2013  



-o  verejnej súťaži na zakúpenie nového traktora      

         

K bodu č. 4 –  Záverečný účet obce 

 Hodnotiacu správu k záverečnému účtu obce za rok 2012 predniesla p. E. Pĺžová.  

K bodu č.5 – Výročná správaobce 

Informácie k výročnej správe obce podala p, E. Pĺžová. 

 

K bodu č.6 – Rôzne 

 Starosta obce zhodnotil priebeh okresnej Požiarnickej súťaže, ktorá sa konala v našej 
obci dňa 2.júna 2013. Ďalej informoval o pripravovanom futbalovom zápase internacionálov, 
ktorý sa uskutoční dňa 7. júla 2013 na miestnom futbalovom ihrisku .Pán Lacko informoval 
prítomných o prípravách Pltníckeho dňa.                                                                                             

 

K bodu č.7 – Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie z OZ predniesol člen návrhovej komisie p. Ján Lacko. 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.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 tretieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
25.06.2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

 

 A. SCHVAĽUJE 

 4/2013 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.                                         

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 5/201 Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia                             
na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 996,79 EUR. Použitie rezervného fondu na 
financovanie kapitálových výdavkov. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

             6/2013 Priamy predaj parcely KN-C č.522/48, o výmere 452 m2 – ostatná 
plocha, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kraľovany, a zapísanej u Správy katastra 
v Dolnom Kubíne na liste vlastníctva č. 311, pre kat. úz. Kraľovany, obec Kraľovany, okres 
Dolný Kubín, ktorá parcela bola vytvorená odčlenením od pôvodnej parcely KN-C č. 522/4 
o výmere 126136 m 2 – ostatná plocha Geometrickým plánom č. 45595810-14/2013 z 21. 07. 
2013, a to pre Alenu Spiššákovú, rod. Bajčiová, nar. 12. 06. 1956, rod. č. 565612/6520, bytom 
Kraľovany, súp. č. 84, PSČ 027 51 Kraľovany, a to za dohodnutú cenu 1,– Eur/m 2 , čo 
predstavuje sumu celkom 452,– Eur, slovom: Štyristopäťdesiatdva eur. 



 

 Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 7/2013  Predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 
polrok 2013. 

 Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

  

 

 8/2013 Finančný príspevok pre nemocnicu v Dolnom Kubíne vo výške 1 000 
EUR. 

 Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 9/2013  Zakúpenie bedmintonového príslušenstva v hodnote 400 EUR. 

 Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 10/2013 Ocenenie bývalých športovcov diplomami, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
športu v našej obci. 

 Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 



proti:   0 poslancov 

 

B. BERIE NA VEDOMIE 

Výročnú správu obce Kraľovany za rok 2012 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Miroslav Babušiak 

                              Ing. Ján Had 

Zapísala :            Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

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

Ľubor Had 

                                                                                                                    Starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


