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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. novembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 24.11.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 

24.11.2022     v priestoroch 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) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva a zástupcu starostu obce. 

3) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

4) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

5) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

6) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a zástupca starostu obce. 

7) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

8) Diskusia. 

9) 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 : Peter Dibák a Ing. Ján Had. 

 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

Informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

podala prítomným predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Mgr. Adriana 

Obrinová. 

 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

Novozvolený starostu obce Kraľovany, p. Ľuboš Palovič zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

 

 Sľub starostu obce Kraľovany: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
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4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Novozvolení poslanci p. Peter Dibák, Ing. Ján Had, p. Jarmila Kmeťová, Ing. 

Kristína Kováčová a p. Róbert Schmidt zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

 Sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce Kraľovany: 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

 

 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

• Ing. Kristína Kováčová 

• Róbert Schmidt 

Za: 5 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Jarmila Kmeťová 

• Ing. Kristína Kováčová 

• Róbert Schmidt 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje program rokovania. 
 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce. 

 

V rámci tohoto bodu starosta navrhol doplniť  ďalší bod a to poverenie zástupcu 

starostu. S doplním prítomní poslanci súhlasili. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič poveruje pani Jarmilu Kmeťovú na zastupovanie 

starostu na celé funkčné obdobie 2022-2026. Rozsah vykonávať  operatívne činnosti a 

úlohy  a obdobie zastupovania určí  starosta obce vždy osobitným poverením.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kraľovany poveruje pána Ing. Jána Hada zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch zriaďuje v súlade s Ústavným zákonom č. 

357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu 

na ochranu verejného záujmu a zároveň volí: 

a) predsedu komisie : Petra Dibáka,  

b) členov komisie z radov poslancov : Ing. Ján Had, Jarmila Kmeťová, Ing. Kristína 

Kováčová, Róbert Schmidt. 
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8. Diskusia. 

 

V diskusii sa prítomní poslanci zaoberali žiadosťou starostu obce p. Ľuboša Paloviča 

o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 9 dní, ku koncu predchádzajúceho  

volebného obdobia. S preplatením nevyčerpanej dovolenky prítomní poslanci súhlasili. 

 

 

9. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:45  hod. 

 

 

 

Overovatelia :     Peter Dibák   ............................................... 

    

                                    Ing. Ján Had   ............................................... 

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


