Zápisnica
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 11. novembra 2015 o 16.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, LEŠŠ František, KOPIARY Miloš, RÁBEK Tibor,
LENCSÉS Michal, LENICKÝ Jozef, BIHARI Mário

Neprítomní: Ing. STRAŇÁK Štefan, ZABÁKOVÁ Mariana
Ďalší prítomní:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce
Mgr. Veronika Holubková, predsedníčka miestnej volebnej komisie

PROGRAM:
1)
Otvorenie zasadnutia
2)
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
3)
Rekonštrukcia kultúrneho strediska
4)
Rôzne
5)
Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva
pozvánkou zo dňa 30.10.2015 /príloha č. 1/.
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
- Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Emil Rábek, starosta obce.

Privítal všetkých prítomných. V úvode starosta obce privítal Mgr. Veroniku
Holubkovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, Ing. Jána Prachára,
hlavného
kontrolóra obce, poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.

Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnila nadpolovičná
väčšina poslancov, a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.

Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené.

Program bol prítomnými poslancami schválený.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva
a návrhovej komisie

Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú.

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Tibora Rábeka a Michala Lencsésa.

V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
6)
- Emil Rábek, starosta obce
7)
- Ing. Šoka Peter

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Kopiary Miloš, predseda
- Lenický Jozef, člen

Uznesenie č. 212-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z desiateho zasadnutia OZ poslancov Tibora Rábeka
a Michala Lencsésa.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 213-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:

- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Šoka Peter

Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 214-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Kopiary Miloš, predseda
- Lenický Jozef, člen
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 215-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje program rokovania desiateho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
3.
Rekonštrukcia kultúrneho strediska
4.
Rôzne
5.
Záver
K bodu 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva /Príloha č. 3/
Emil Rábek, starosta obce informoval poslancov, že Mgr. Ladislav Odráška sa dňa
27.10.2015 vzdal poslaneckého mandátu.
Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí §51 náhradníci,
ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného
zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.

Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa
uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
Uznesenie č. 216-X.-OZ/2015
OZ berie na vedomie, že Mgr. Ladislav Odráška, poslanec Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej,
sa písomne dňom 27.10.2015 vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej.
Uznesenie č. 217-X.-OZ/2015
OZ vyhlasuje podľa §51 ods. ods. 2 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Mária Biháriho, ako náhradníka na uprázdnený mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej, s najväčším počtom získaných 313 platných
hlasov.
Mário Bihari pristúpil k starostovi obce a po zložení sľubu prevzal Osvedčenie
o zvolení za poslanca. Mgr. Veronika Holubková, predsedníčka miestnej volebnej komisie
sledovala priebeh zloženia sľubu za poslanca, ktorý prebehol podľa predpísaného zákona.
Uznesenie č. 218-X.-OZ/204
OZ konštatuje, že Mário Bihári zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
v Hornej Kráľovej.
K bodu 3. Rekonštrukcia kultúrneho strediska
Starosta obce informoval poslancov o poskytnutej dotácie z Ministerstva financií SR
na rekonštrukciu kultúrneho strediska.
Dotácia je účelovo určená podľa účelu, ktorý je uvedený v uznesení vlády, a to
na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia kultúrneho strediska.
Uznesenie č. 219-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 20.000,- Eur, ktorá je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu
Rekonštrukcia kultúrneho strediska.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 /Príloha č. 4/
Uznesenie č. 220-X.-OZ/2015
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015 bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽL SA: 0

K bodu 4. Rôzne
Určenie predsedu komisie kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže a športu
Uznesenie č. 221-X.-OZ/2015
OZ zvolilo predsedu komisie kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže a športu: Mária Biháriho.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Uznesenie č. 222-X.-OZ/2015
OZ poveruje poslanca Ing. Petra Šoku, ktorý bude oprávnený 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Poďakovanie za spustenie sauny – Lencsés Michal
Poslanec Michal Lencsés poďakoval starostovi obce za spustenie sauny v telocvični.
Sauna sa začala prevádzkovať od 7. novembra 2015.
Lencsés Michal mal pripomienku, prečo sa nenapúšťa voda v bazéne v saune. Starosta
obce mu na zasadnutí OZ hneď odpovedal. A dohodli sa, že do bazénu sa bude púšťať voda
po 3-4 rady kachličiek.
Žiadosť o sprístupnenie vstupu do areálu TEST-u - starosta obce
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 29.10.2015 poslal poštou žiadosť
o sprístupnenie vstupu do areálu TEST-u p. poslancovi Tiborovi Rábekovi.
Žiadal o umožnenie fyzickej prehliadky za účelom zistenia stavu predmetnej
nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce Horná Kráľová, či je v stave spôsobilom
na dohodnuté užívanie, či netreba vykonať nevyhnutné opravy.
Poslanec Tibor Rábek tento prípis - požadovanú možnosť prehliadky nebytových
priestorov, neprevzal do 10.11.2015 (na kedy bola určená prehliadka). Zásielka bola uložená
na pošte a jej prevzatie bolo následne 11.11.2015.
Starosta obce žiadal od poslanca určiť ďalší termín na obhliadku, ten ale ďalší termín
neurčil, že odpovie na list.

K bodu 5. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 11.11.2015

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Tibor Rábek

………………………………….

Michal Lencsés

………………………………….

