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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. februára 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 02.02.2023 
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Zápisnica 
 

Napísaná z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 02.02.2023     

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) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj obyt. budova, sklad súpisné číslo 110 a 

pozemku KN-C č. 495 zápisné na liste vlastníctva č. 311 k.ú. Kraľovany. 

3) VZN č. 1/2023,  ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kraľovany. 

4) Rôzne. 

5) 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. 

Voľba overovateľov zápisnice : Jarmila Kmeťová, Peter Dibák. 

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. 
 

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj obyt. budova, sklad súpisné číslo 110 a 

pozemku KN-C č. 495 zápisné na liste vlastníctva č. 311 k.ú. Kraľovany. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany prerokovalo zámer predať obyt. budovu, 

sklad súpisné číslo 110 a pozemku KN-C č. 495 o výmere 906 m2 zapísané na liste 

vlastníctva č. 311 katastrálne územie Kraľovany. Znalecký posudok a návrh podmienok 

verejnej obchodnej súťaže bol doručený poslancom vopred. Po zapracovaní 

pripomienok boli podmienky schválené a verejná obchodná súťaž bude vyhlásená od 

06. februára 2023. 
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  Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Kraľovany sa dohodli, na zopakovaní 

verejnej obchodnej súťaže s predajom rodinného domu súpis. č. 152 s príslušenstvom 

pozostávajúce z hospodárskej budovy, postavenej 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-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. Po zapracovaní pripomienok boli podmienky schválené a verejná 

obchodná súťaž bude vyhlásená od 06. februára 2023. 

  

3. VZN č. 1/2023,  ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kraľovany. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený na 

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky.   

 

4. Rôzne. 

 

Do bodu rôzne starosta Ľuboš Palovič zaradil : 

 

a) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany za rok 2022. 

b) Správu z kontroly hlavného kontrolóra obce Kraľovany číslo 01/2023. 

c) Upustenie od vymáhania pohľadávky od subjektu: ZEDA BETON a.s., IČO 44114036. 

Do diskusie sa prihlásil hlavný kontrolór obce Kraľovany p. Ivan Michalík, ktorý 

podal podrobnejšie informácie k predloženým správam a odpovedal na otázky 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Súčasne sa vyjadril aj k bodu c) - dal 

súhlasné stanovisko k upusteniu od vymáhania pohľadávky od subjektu ZEDA 

BETON a.s. IČO 44114036. 

 

5. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00  hod. 

 

 

Overovatelia :     Jarmila Kmeťová  ............................................... 

    

                                    Peter Dibák   ............................................... 

    

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

 

 

 

 

                                                                   

                                                                          Ľuboš Palovič v. r. 

                                                                              starosta obce  


