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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    10.10.2013 

Číslo: 4/2013 

 

 

Zápisnica 

Napísaná zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

10.10.2013 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 

                                                                               p. Ing. Calová – architektka k územnému plánu 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  zúčastnili zasadnutia 4 poslanci. P. Jaroslava Hadová sa 

ospravedlnila z rodinných dôvodov. 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. Inventarizácia majetku obce 

    6. Návrh rozpočtu obce na rok 2014  

    7. Prejednanie nových a výhľadových plôch v k. ú. Kraľovany 

    8. Rôzne 

    9. Návrh na uznesenie  

               10.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 výmene okien v kultúrnom dome 

- o vykonaných prácach v pripravovanej posilovni 

- o zakúpení  zariadenia do pripravovanej posilovne 

-o  ďalších prípravných prácach územného plánu obce      

         



K bodu č. 4 –  Kontrola plnenia uznesení 

 Splnené  

K bodu č.5 – Inventarizácia majetku obce 

Starosta obce menoval inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie majetku obce 
pre rok 2013 v nasledovnom zložení: predseda komisie – Ján Lacko, členovia – ostatní poslanc 

K bodu č.6 –Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 predniesla p. Emília Pĺžová.  

Hlasovanie :  

za :    4 poslancov 

proti:    0 poslancov  

 

K bodu č.7 – Prejednanie nových a výhľadových plôch v k. ú. Kraľovany 

 P. Ing. Calová predložila prítomným výkresy riešenia nových a výhľadových plôch 
v katastrálnom území Kraľovany, v ktorých už boli zahrnuté aj pripomienky občanov z verejného 
hovoru konaného dňa ?????????????? 

K bodu č. 8 – Rôzne 

              V rámci tohto bodu bol prejednaný:  

          -  vianočný príspevok pre dôchodcov vo veku 70 rokov a viac vo výške 70 EUR 

                      -     príspevok pre novorodencov vo výške 150 EUR 

                      -      posedenie pre jubilantov 

K bodu č.9– 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 

Zo štvrtého riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
10.10.2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

 

 A. SCHVAĽUJE 

 11/2013   Inventarizačnú komisiu menovanú starostom obce.  

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 12/2013  Vianočný príspevok pre dôchodcov vo veku 70 rokov a viac vo výške   
    50 EUR . 

Hlasovanie : 

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 13/2013          Príspevok pre novorodencov vo výške 150 EUR. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 14/2013  Pripravované posedenie pre jubilantov v penzióne Rosnička. 



Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

  

B. BERIE NA VEDOMIE 

 

Predloženú výkresovú dokumentáciu nových a výhľadových plôch v katastrálnom území   

 Kraľovany. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2014. 

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2012. 

 

 

  

 

             Overovatelia:     Ing. Miroslav Babušiak 

                                          Ján Lacko 

              Zapísala :            Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

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

Ľubor Had 

                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 



 


