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Zápisnica 

Zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. mája 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Kraľovany V Kraľovanoch dňa 22. 05. 2009 

Číslo 2/2009 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch konaného dňa 

22. 05. 2009 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 

 

Prítomní:  

Starosta obce: p. Ľubor Had 

Poslanci obecného zastupiteľstva: podľa prezentačnej listiny 

Ospravedlnení Ing. Miroslav Babušiak 

Ďalej prítomní: Ing. Jaroslav Babušiak 

 Emília Pĺžová 

 

Starosta obce oznámil, že obedné zastupiteľstvo bolo zvolené v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto včas písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci, teda sedenia Obecného zastupiteľstva 

je v zmysle §  2 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení uznášania schopné. 

 

Menuje: 

Overovateľov:  Ing. Ján Had, p. Ján Lacko 

Návrhovú komisiu: p. František Tatár, p. Jaroslav Babušiak 

Zapisovateľa: p. František Tatár 

 

Program: 1. Otvorenie 

 2. Informácie pre členov Obecného zastupiteľstva 

 3. Interpelácie poslancov 

 4. Kontrola plnenia uznesenia  

 5. Vydanie VZN č. 1/2009 

 6. Prejednanie výzvy EU – Regenerácia sídel 

 7. Záverečný účet obce za rok 2008 

8. Organizačné zabezpečenia športových dní 

a nultého ročníka „ Pltníckych dní“ 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

K bodu č. 1/Otvotenie 

 

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

obecného zastupiteľstva,, menoval overovateľov zápisnice, Ing. Ján Had a p. Ján Lacko. 

Návrhovú komisiu  p. Františka Tatára a p. Jaroslava Babušiaka  

a zapisovateľa p. Františka Tatára. 

 

 

 

 



K bodu č. 2/Informácie pre poslancov  

 

Starosta obce p. Ľubor Had oboznámil prítomných s došlou poštou ako aj iné informácie od 

posledného zasadania OZ:  - Obecný úrad v Kraľovanoch dostal dotáciu na verejnú  

   Kanalizáciu vo výške 200.000 tis. EUR. 

- do hasičského zboru v Kraľovancoch sa prihlásili mladí hasiči 

-  ministerstvo životného prostredia SR pridelilo Rybárskemu 

spolku  v Kraľovanoch výkon rybárskeho práva na vodnej 

ploche v osade Kraľovany – Rieka za účelom podnikania 

v osobitnom revíri. 

-  Vystúpenie folklórneho súboru „Lúčnica“ v Terchovej.  

 

K bodu č. 3/Interpelácia poslancov 

 

V tomto bode vystúpili: - p. František Tatár na základe sťažnosti občanov na dolnom konci 

informoval prítomných, že medzi starým cintorínom a Žel. stanicou 

sa vytvorila divoká skládka odpadu. 

 - p. Jaroslav Babušiak – občania sa sťažujú, že sú málo informovaní 

  o aktivitách obecného úradu. 

 

K bodu č. 4/Kontrola plnenia uznesenia 

 

Starosta obce p. Ľubor Had predložil prítomným poslancov vypracovanú dokumentáciu  na 

rekonštrukciu soc. budovy v osade Kraľovany – Rieka ako aj soc. budov na futbalovom 

ihrisku. 

 

K bodu č. 5/vzdanie VZN č. 1/2009 

 

Starosta obce p. Ľubor Had predložil prítomným poslancom „Všeobecné záväzné  nariadenie 

č. 1/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a v čase prevádzky služieb na území obce 

Kraľovany 

Poslanci toto nariadenia prejednali a schválili. 

VZN č. 1/2009 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:       

                                           ZA: 4 

                                     PROTI: 0 

                        ZDRŽALO SA: 0 

 

K bodu č. 6/Prejednanie výzvy EU – Regenerácia sídel 

 

Starosta obce p. Ľubor Had informoval prítomných o pripravovanom projekte „Regenerácia 

centier“ v ktorom sa bude Obec Kraľovany zameriavať na výsadbu zelene  a úpravu 

a skrášľovanie obce. Zakúpenie mechanizmov na údržbu zelene. Mechanizmy budú 

garážované v budove patriacej obecnému úradu ktorá sa zrekonštruuje na tieto účely.  

 

 

 

 

 



K bodu č. 7/Záverečný účet obce za rok 2008  

 

V tomto bode vystúpila p. Emília Pĺžová, ktorá predložila poslancom „Záverečný účet obce 

za rok 2008“ Podrobne informovala prítomných podľa jednotlivých položiek. Tento 

Záverečný účet obce za rok 2008 je prílohou zápisnice. Poslanci schválili Záverečný účet 

obce za rok 2008: 

Hlasovanie:            

                             ZA: 4 

                       PROTI: 0 

          ZDRŽALO SA: 0 

 

K bodu č. 8/Organizačné zabezpečenia športových dní a nultého ročníka 

 „ Pltníckych dní“  

 

V tomto dobe starosta obce p. Ľubor Had pripomenul, že je potrebné za zabezpečenie udalosti  

vytvoriť komisiu v zložení:  Ing. Ján Had 

  Ján Lacko 

  Jaroslav Babušiak 

  František Tatár 

  Ing. Miroslav Babušiak 

 

Termín športovo – spoločenských udalosti v obci Kraľovany navrhlo jeden deň a to je 08. júla 

2009. 

 

K bodu č. 9/Rôzne 

 

Starosta obce p. Ľubor Had v tomto bode predniesol poslancom žiadosti o odpustenie 

poplatkov za komunálny odpad. 

Niekoľko občanov ktorí majú trvalé bydlisko v obci Kraľovany, ale sa tu trvale nezdržiavajú. 

 

Sú to: p. Zuzana Hadová  

          p. Michal Pastor 

          p. Oľga Ligarová 

          p. Marek Ligas 

  p. Ján  Chyllo 

  p. Paulína Balková 

  p. Jozef Juhas 

  p. Peter Murín 

  p. Mariana Murínová 

  p. Anamária Murínová 

  p. Dušan Mlynarčík  

 

Poslanci prejednali predloženie žiadosti, ktoré schvaľovali odpustiť poplatky na 100%. 

 

Hlasovanie: 

                          ZA: 4 

                    PROTI: 0 

        ZDRŽALI SA: 0 

 



-  Ďalej bola prejednávaná žiadosť p. Zdenky Mihalovej o poskytnutí úľavy na dani 

z nehnuteľnosti z titulu jéj invalidity. 

Poslanci prejednali žiadosť menovanej, ktorú zamietli z dôvodu, že vo Všeobecnom nariadení 

o  dani z nehnuteľnosti, nie je možnosť úľavy. 

 

Hlasovanie:   

                       ZA: 0 

                 PROTI: 4 

    ZDRŽALO SA: 0 

 

K bodu č. 10/Diskusia 

 

V tomto bode diskutovali poslanci o žiadostiach aj o návrhoch, ktoré predniesol starosta obce 

p. Ľubor Had. 

 

K bodu č. 11/Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. František Tatár. Návrh je 

súčasťou tejto zápisnice.  

 

K bodu č. 12/ Záver 

 

Keďže nebolo viacej pripomienok u programu zasadnutie OZ bol vyčerpaný, starosta obce p. 

Ľubor Had a poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Over. Zápisnice: Ing. Ján Had 

                          p. Ján Lacko 

 

Zapísal: p. František Tatár 

 

 

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

      Ľubor Had 

  Starosta obce 

                            

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KRAĽOVANY, 027 51 KRAĽOVANY 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E  
 

 

 

 

Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22. mája 2009 zasadacej 

miestnosti obecného úradu v Kraľovanoch č. 2/2009 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch 

A. Berie na vedomie  

 

1. Informácie pre členov Obecného zastupiteľstva 

 

 

B. Schvaľuje 

 
11/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kraľovany 

12/2009 Spracovanie projektovej dokumentácie k operačnému programu „Regenerácia 

sídel 

13/2009 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad. 

14/2009 Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo 

výške 8.880,0949 € (267.524,74 Sk). 

15/2009 Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov. 

16/2009 Použitie odpadového fondu vo výške 10.784,9050 € (324.906,05 Sk) – bežné 

výdavky 

17/2009 Odpustenie poplatkov za odvody komunálneho odpadu 

 - Zuzana Hadová        - Michal Juhas                 100% 

 - Oľga Ligašov           - Marian Had                   100% 

 - Marek Ligas                                                     100% 

 - Michal Pastor                       100% 

 - Ján Chyllo                       100% 

 - Paulína Balková                       100% 

 - Jozef Juhas                       100% 

 - Peter Murín                       100% 

 - Mariana Murínová                       100% 

 - Anamária Murínová                       100% 

 - Dušan Mlynarčík                       100% 

 

 

 

 



C. Zamieta 
        

      - Žiadosť p. Zdenky Mihalovej o úľavu na platenie daní z nehnuteľností.  

 

 

Over. Záp. :p. Jaroslav Babušiak 

           Ing. Ján Had 

Zapísal: František Tatár 

 

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

   Lubor Had 

  Starosta obce 


