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Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. decembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kraľovany                                                                            V Kraľovanoch, 15.12.2022 
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Zápisnica 
 

Napísaná z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, konaného dňa 15.12.2022     

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) VZN č. 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej 

zelene na území obce Kraľovany. 

3) VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4) VZN č. 5/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. 

5) Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce. 

6) Použitie rezervného fondu na bežné výdavky. 

7) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 3/2022. 

8) Rozpočet Obce Kraľovany na rok 2023. 

9) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2023. 

10) Rôzne. 

11) 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 4 poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľa zápisnice : Emília Plžová. 

Voľba overovateľov zápisnice : Ing. Kristína Kováčová, Róbert Schmidt. 

Návrh na zmenu: 
1) Otvorenie - Overovatelia zápisnice a zapisovateľ. 

2) Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce. 

3) VZN č. 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej 

zelene na území obce Kraľovany. 

4) VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5) VZN č. 5/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia. 

6) Použitie rezervného fondu na bežné výdavky. 

7) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 3/2022. 

8) Rozpočet Obce Kraľovany na rok 2023. 

9) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2023. 

10) Rôzne. 

11) Záver. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Ing. Kristína Kováčová 

• Róbert Schmidt 

Za: 4 

• Peter Dibák 

• Ing. Ján Had 

• Ing. Kristína Kováčová 

• Róbert Schmidt 

Proti: 0                                        

Zdržal sa: 0 

 

Nehlasovali: 0 

 

Neprítomní pri hlasovaní: 1 

• Jarmila Kmeťová 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany schvaľuje zmenu programu a následne 

program po zapracovaní zmeny poradia rokovacích bodov rokovania. 
 

 

2. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce. 

 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič oboznámil prítomných s došlou žiadosťou firmy 

NESTRESUJ, s.r.o., Jaselská 1708/20, Topoľčany o odkúpenie: OBYTNEJ BUDOVY, 

SKLADU, SÚPISNÉ ČÍSLO 10, POSTAVENEJ NA PARCELE  KN-C  Č. 495 A POZEMKU 

REGISTRA  KN-C  Č. 495 – ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE VO VÝMERE 906 M2 VO 

VÝLUČNOM VLASTNÍCTVE OBCE KRAĽOVANY. 

 

Keďže sa zasadania obecného zastupiteľstva zúčastnili aj zástupcovia  uvedenej 

firmy dal im možnosť vysvetliť svoje podnikateľské zámery. Na podporu predložených 

podnikateľských zámerov vystúpil aj bývalý starosta obce Kraľovany p. Ľubor Had. Po 

ich vystúpení sa prítomní poslanci vyjadrili, že súhlasia s vypracovaním znaleckého 

posudku a so zámerom ponúknuť uvedené nehnuteľnosti k predaju. 

 

3. VZN č. 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu 

verejnej zelene na území 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. VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky. 

 

5. VZN č. 5/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia. 

 

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

obvyklých miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli 

podané žiadne pripomienky.  

 

6. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky. 

 

V zmysle ustanovenia § 21h ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov starosta obce  chcel navrhnúť použitie rezervného fondu v roku 

2022 na bežné výdavky. K dnešnému dňu bolo prepočítané hospodárenie obce, nakoľko 

už bola známa aj výška podielových daní za mesiac december 2022. Výsledkom 
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hospodárenia obce je prebytok. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné použitie 

rezervného fondu. Súčasne p. starosta uviedol, že táto zmena bude zapracovaná v 

rozpočtovom opatrení č. 3/2022. 

 

7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 
 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že informatívna  správa o plnení 

rozpočtu a návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2022  boli doručené poslancom obecného 

zastupiteľstva vopred. Na otázky poslancov o rozpočtovom opatrení č. 3/2022 

odpovedal p. starosta obce Ľuboš Palovič a ekonomická pracovníčka p. Emília Plžová. 

Obidva dokumenty sú prílohou zápisnice. 

 

8. Rozpočet Obce Kraľovany na rok 2023. 

 

Ľuboš Palovič - starosta obce uviedol, že všetkým poslancom a hlavnému 

kontrolórovi obce Kraľovany bol vopred doručený návrh rozpočtu obce Kraľovany na 

roky 2023, 2024 a 2025. 

 

Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, z toho bežný rozpočet ako 

vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového 

rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Rozpočet je prílohou 

tejto zápisnice. Vystúpil aj hlavný kontrolór obce p. Ivan Michalík a podal stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce  Kraľovany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

Stanovisko je prílohou zápisnice.  

 

Starosta obce p. Ľuboš Palovič požiadal prítomných o podanie pripomienok a 

návrhov. Sám podal návrh, ktorý je prílohou zápisnice. Navrhované zmeny boli 

zapracované, Ďalšie návrhy nikto nepodal. Aj po tých zmenách je  rozpočet  

vyrovnaný, z toho bežný rozpočet je vyrovnaný a kapitálový  je schodkový, schodok 

kapitálového rozpočtu je vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. 

 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2023. 

 

Starosta obce Ľuboš Palovič skonštatoval, že plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Kraľovany na I. polrok 2023 bol zverejnený na obvyklých 

miestach a aj vopred doručený poslancom obecného zastupiteľstva. Neboli podané 

žiadne pripomienky 

 

 

10. Rôzne. 

 

V tomto bode sa nikto neprihlásil. 
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11. Záver. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:50  hod. 

 

 

Overovatelia :     Ing. Kristína Kováčová ............................................... 

    

                                    Róbert Schmidt  ............................................... 

    

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

 

 

 

 

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

                                                                             Ľuboš Palovič 

                                                                              starosta obce  


