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Obec Kraľovany                                                   V Kraľovanoch dňa    12.12.2013 

Číslo: 5/2013 

 

 

Zápisnica 

Napísaná z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného 

12.12.2013 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                                                                              

 

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 pracovných dôvodov. 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. Voľba komisií   

    3. Kontrola plnenia uznesení  

    4. Informácie pre poslancov 

    5. Plnenie a úprava rozpočtu obce za rok 2013 

    6. Rozpočet obce na rok 2014, 2015, 2016 

    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.  

 

K bodu č. 2  - Voľba komisií   

 Starosta obce menoval overovateľov zápisnice: Ing. Jána Hada a Jána Lacku. Návrhovú 

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

 

K bodu č. 3 –  Kontrola plnenia uznesení 

 Splnené . 

 

K bodu č. 4– Informácie pre poslancov 

  Starosta obce informoval: 

- o žiadosti NDS  o vstup na pozemky k realizácii orientačného inžiniersko geologického prieskumu       

na úlohu Dialnica D1 Turany – Hubová  

- o žiadosti k poskytnutiu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie školopovinných detí 

z našej obce 



- o žiadosti na preplatenie dovolenky za rok 2012 vo výške 15 dní pre p. starostu 

- o novele zákona č. 583/2004 o Programovom rozpočte obce do 2000 obyvateľov 

- o žiadosti na dotáciu na výmenu okien v miestnom kultúrnom dome cez predsedu vlády SR 

             

K bodu č.5 – . Plnenie a úprava rozpočtu obce za rok 2013         

    O plnení a úprave rozpočtu obce za rok 2013 informovala prítomných p. Emília Pĺžová.  

Návrh úpravy rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.6 –Návrh rozpočtu obce na rok 2014, 2015, 2016 

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 -2016 predniesla p. Emília Pĺžová.  

 

K bodu č.7 – Rôzne 

              V rámci tohto bodu bolo prejednané : 

- vypílenie chorých a poškodených  jabloní a opílenie prekážajúcich stromov popri ceste v obci 

- zakúpenie ozdôb na vianočný stromček v obci 

-  Predaj starého traktora ZETOR záujemcovi, ktorý predloží najvýhodnejšiu 

cenovú ponuku. 

 

K bodu č.8 – Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie z OZ predniesol člen návrhovej komisie Ing.Miroslav Babušiak. 
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. 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 piateho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa konalo dňa 
12.12.2013 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRAĽOVANOCH 

A. BERIE NA VEDIMIE 

       1 .  Rozpočet na roky 2015 a 2016 

       2.   Informatívnu správu o plnení rozpočtu OBCE Kraľovany k 30. 11. 2013 

 

 

 B. SCHVAĽUJE 

 16/2013    Príspevok vo výške 15 EUR/žiak s trvalým pobytom v  OBCI KRAĽOVANY,  
na školský rok 2013/2014,  na záujmové vzdelávanie žiakov základných škôl. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 17/2013    Žiadosť p. starostu o preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2012. 

Hlasovanie : 

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 18/2013    Zostavenie a predkladanie rozpočtu OBCE KRAĽOVANY bez programovej 
štruktúry 



Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

            19/2013    Rozpočet OBCE KRAĽOVANY na rok 2014. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 20/2013    Úpravu rozpočtu OBCE KRAĽOVANY v roku 2013.  

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

  

 

 21/2013    Zakúpenie ozdôb na vianočný stromček. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

22/2013    Čerpanie v  roku 2013 účelovo určených finančných prostriedkov od Národnej 
diaľničnej spoločnosti na projekt „Starostlivosť o dreviny“ v celkovej výške 105305,58 EUR,z toho na 
financovanie bežných výdavkov 33081,18 a na financovanie kapitálových výdavkov 72224,40 EUR. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 



 23/2013    Predaj starého traktora ZETOR záujemcovi, ktorý predloží najvýhodnejšiu 

cenovú ponuku. 

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

                24/2013    Vypílenie chorých a poškodených jabloní a prekážajúcich stromov popri    
           ceste v obci.  

Hlasovanie :  

za:   4 poslanci 

proti:   0 poslancov 

 

 

 

   

 

             Overovatelia:     Ing. Ján Had 

                                          Ján Lacko 

              Zapísala :            Ing. Katarína Okoličániová                                       

 

                                                                                                  

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

Ľubor Had 

                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 



 


