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OBEC Kraľovany 027 51 
 

 

 

 

 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. júla 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 27.07.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná z štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 27.07.2022 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kraľovanoch. 
 

Prítomní: 

Starosta obce:                                           Ľuboš Palovič 

Poslanci obecného zastupiteľstva:            podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:                                          podľa prezenčnej listiny 
 

Poslanci boli na účasť písomne pozvaní. 
 

Program:  
1) Otvorenie - Overovatelia zápisnice a zapisovateľ. 

2) Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce s. č. 152 a priľahlých 

pozemkov v majetku obce. 

3) Rôzne. 

4) Záver. 
 

1. Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľuboš Palovič. Privítal 

všetkých prítomných. 
 

Starosta konštatoval, že z celkového počtu pozvaných 5 poslancov sú prítomní 5 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice : Emília Plžová. 

Návrh a schválenie programu zasadnutia starosta obce Ľuboš Palovič. 

Voľba overovateľov zápisnice : Lukáš Gregor a Mgr. Radka Hadová. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Za: 5 

• Peter Dibák 

• Lukáš Gregor 

• Ing. Ján Had 

• Mgr. Radka Hadová 

• Jarmila Kmeťová 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
 

2. Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce s. č. 152 a 

priľahlých pozemkov v majetku obce. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič podal informácie z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré 

schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany uznesením číslo 14/2022 zo dňa 

16.06.2022 na odpredaj: Rodinný dom súpis. č. 152 s príslušenstvom pozostávajúce z 

hospodárskej budovy, postavený na pozemku parcely KN-C č. 194/2 k. ú. Kraľovany a 

pozemky registra KN-C č. 194/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 371 m2, KN-
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C č. 194/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 161 m2 a parcela KN-C č. 194/3 - 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 311 

katastrálne územie Kraľovany na Obec Kraľovany v podiele 1/1. 

 

 

 

3. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45  h. 

 

 

Overovatelia :     Lukáš Gregor   ............................................... 

    

                                    Mgr. Radka Hadová  ............................................... 

    

           Zapísala :            Emília Plžová   ...............................................               

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


