
Z á p i s n i c a 

 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horná Kráľová konaného dňa 19. februára 2016 o 17.00 hod 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František, 

KOPIARY Miloš, ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, 

BIHARI Mário, Ing. ŽIAK Vladimír   

 

Ďalší prítomní: Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

 

Hostia:  Mgr. Šuvadová Helena 

 

 

PROGRAM: 

1) Otvorenie a procedurálne veci 

2) Interpelácia poslancov 

3) Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácie a diskusie poslancov 

na decembrovom   zasadnutí OZ 

4) Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2015 a Plán kultúrnych podujatí 

na rok 2016 

5) Plán práce redakčnej rady v roku 2016 

6) Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ 

7) Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2016 

8) Rôzne 

9) Záver 

  

 Starosta obce Emil Rábek zvolal prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou 

zo dňa 09.02.2016 /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 Ing. Jána Prachára, 

hlavného kontrolóra obce, Mgr. Šuvadovú Helenu, prítomných poslancov OZ 

a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú. 

 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 9 poslanci 

a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.   

 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov bolo pozmenené. 

Za bod č. 1 sa doplnil bod – Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a bod Rôzne a) 

– Žiadosť o podporu opatrovateľskej služby (Mgr. Šuvadová Helena – Monika o.z.) 

 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: 

 Emil Rábek, starosta obce 

 Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce 

 

 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie: 

- Lešš František, predseda 

- Bihari Mário, člen 

 

Uznesenie č. 270-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia OZ poslancov Tibora Rábeka a Michala 

Lencsésa.    

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 1 

 

Uznesenie č. 271-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

       - Štefan Straňák 

Hlasovanie:   

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0     

NEHLASOVAL: 1 

 

 Uznesenie č. 272-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  - Lešš František, predseda 

      - Bihari Mário, člen 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

 

 

 



 Uznesenie č. 273-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje program rokovania prvého zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0    

NEHLASOVAL: 1 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

3. Rôzne a) – Žiadosť o podporu opatrovateľskej služby 

4. Interpelácia poslancov 

5. Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácie a diskusie poslancov 

na decembrovom   zasadnutí OZ 

6. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2015 a Plán kultúrnych podujatí 

na rok 2016 

7. Plán práce redakčnej rady v roku 2016 

8. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ 

9. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2016 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva /Príloha č. 3/ 

 Emil Rábek, starosta obce informoval poslancov, že Jozef Lenický sa písomne 

dňa 17. 02. 2016 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. 274-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie, že Jozef Lenický, poslanec Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej, 

sa  písomne dňom 17. 02. 2016 vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej. 

 

 Uznesenie č. 275-I.-OZ/2016 

OZ vyhlasuje podľa §51 ods.  ods. 2 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Ing. Vladimíra Žiaka, ako náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej, s najväčším počtom získaných 275 

platných hlasov. 

 

Ing. Vladimír Žiak pristúpil k starostovi obce a po zložení sľubu prevzal Osvedčenie 

o zvolení za poslanca. 



 Uznesenie č. 276-I.-OZ/2016 

OZ konštatuje, že Ing. Vladimír Žiak zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Hornej Kráľovej. 

 

Odišiel poslanec Ing. Vladimír Žiak o 17,20 hod 

K bodu 3. Rôzne a) Žiadosť o podporu opatrovateľskej služby – Monika o.z. Močenok – 

Mgr. Šuvadová  Helena /Príloha č. 4/ 

 Žiadosť o podporu opatrovateľskej služby bola podaná na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 04.12.2015, kde uznesením č. 258-XI.-OZ/2015 OZ presunulo 

na ďalšie zasadnutie OZ za prítomnosti žiadateľky Mgr. Šuvadovej Heleny. 

 Mgr. Šuvadová Helena na zasadnutí OZ opätovne predniesla poslancom Obecného 

zastupiteľstva svoju žiadosť o podporu opatrovateľskej služby. Predstavila svoj projekt 

o opatrovateľskej službe, ktorý má na dobu 33 mesiacov s účinnosťou od 1.2.2016. 

 

 Uznesenie č. 277-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o projekte opatrovateľskej služby prednesenú 

Mgr. Šuvadovou. 

 

K bodu 4. Interpelácia poslancov 

 Interpeloval poslanec Tibor Rábek ohľadom járku pri autobusovej zastávke na ulici 

Domoviny, ktorý je plný vody a neodteká. 

 Uznesenie č. 278-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Tibora Rábeka ohľadom járku pri autobusovej zastávke 

na ulici Domoviny, ktorý je plný vody a neodteká. 

         Zod.: Komisia výstavby a ÚP   

 

 Interpeloval poslanec Michal Lencsés ohľadom zmluvy s firmou Rejk-net, ktorá bola 

spísaná na základe výberového konania na správcovstvo počítačovej siete na Obecnom úrade 

v Hornej Kráľovej, že nebola schválená Obecným zastupiteľstvom. 

 Uznesenie č. 279-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Michala Lencsésa ohľadom zmluvy s firmou Rejk-net, ktorá 

bola spísaná na základe výberového konania na správcovstvo počítačovej siete na Obecnom úrade v 

Hornej Kráľovej, že nebola schválená Obecným zastupiteľstvom. 

 

 Interpeloval poslanec Michal Lencsés ohľadom zmluvy na vývoz komunálneho 

odpadu – zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občana. Poslanec Ing. Straňák Štefan 

mu podal hneď na zasadnutí OZ odpoveď, že zmluva s firmou Envi-geos Nitra  na KO je 

v poriadku. 

 Uznesenie č. 280-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Michala Lencsésa ohľadom zmluvy na vývoz komunálneho 

odpadu – zvýšenie poplatku za KO pre občana, kde mu bola hneď podaná odpoveď Ing. Štefanom 

Straňákom, že zmluva s firmou Envi-geos Nitra na KO je v poriadku. 

 

 

 



 Interpeloval poslanec František Lešš ohľadom zarovnania krajníc járkov v obci, aby 

mala voda kam odtekať. Jedná sa hlavne o ulicu Školskú a Hlohoveckú. 

 Uznesenie č. 281-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Františka Lešša ohľadom zarovnania krajníc járkov v obci, 

nakoľko voda v nich neodteká (ulice Školská a Hlohovecká). 

Termín: v priebehu roka 2016       Zodp.: Obecný úrad 

 

K bodu 5. Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácie a diskusie poslancov 

na decembrovom   zasadnutí OZ /Príloha č. 5/ 

 Uznesenie č. 282-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č. 227-XI.-OZ/2015, 228-XI.-OZ/2015, 229-XI.-OZ/2015, 230-XI.-OZ/2015,  

238-XI.-OZ/2016, 239-XI.-OZ/2015, 240-XI.-OZ/2015, 241-XI.-OZ/2015, 243-XI.-OZ/2015,  

244-XI.-OZ/2015, 245-XI.-OZ/2015, 246-XI.-OZ/2015, 247-XI.-OZ/2015, 248-XI.-OZ/2015, 

249-XI.-OZ/2015, 250—XI.-OZ/2015, 251-XI.-OZ/2015, 252-XI.-OZ/2015, 253-XI.-OZ/2015, 

254-XI.-OZ/2015, 255-XI.-OZ/2015, 256-XI.-OZ/2015, 257-XI.-OZ/2015, 258-XI.-OZ/2015, 

259-XI.-OZ/2015, 260-XI.-OZ/2015, 261-XI.-OZ/2015, 262-XI.-OZ/2015, 263-XI.-OZ/2015, 

264-XI.-OZ/2015 - sú splnené 

- uznesenie č. 234-XI.-OZ/2015 – sa plní 

- uznesenie z OZ dňa 17.12.2015 – č. 269-XII.-OZ/2015 – splnená 

- uznesenia z OZ dňa 23.10.2015 – č. 195-IX.-OZ/2015 – splnená, č. 200-IX.-OZ/2015 -sa plní 

- uznesenie z OZ dňa 24.07.2015 – č. 161-VII.-OZ/2015 – sa plní 

- uznesenie z OZ dňa 26.06.2015 – č. 150-VI.-OZ/2015 – sa plní 

- uznesenie z OZ dňa 17.04.2015 – č. 109-V.-OZ/2015 – sa plní 

- uznesenia z OZ dňa 20.02.2015 – č. 53-III.-OZ/2015 – nesplnená, č. 56-III.-OZ/2015 – sa rieši 

 

K bodu 6. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2015 a Plán kultúrnych podujatí 

na rok 2016 /Príloha č. 6 a 7/ 

 Uznesenie č. 283-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie Správu o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2015 a Plán kultúrnych podujatí 

na rok 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 7. Plán práce redakčnej rady v roku 2016 /Príloha č. 8/ 

 Uznesenie č. 284-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie plán práce redakčnej rady v roku 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 8. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ /Príloha č. 9/ 

 Uznesenie č. 285-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie návrhy plánov práce odvetvových komisií: 

- komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu, 

- komisie výstavby a územného plánovania, 

- komisie na ochranu verejného poriadku, 

- komisie finančnej a pre správu obecného majetku. 

 



K bodu 9. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2016 /Príloha č. 10/ 

 Uznesenie č. 286-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2016 so zmenou času 

zasadnutia OZ v júni na 18,00 hod. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 

PROTI: 1 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

K bodu 10. Rôzne 

Žiadosti o jednorázové finančné výpomoci od občanov – spísanie zoznamu občanov – 

Lencsés Michal 

 Uznesenie č. 287-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje spísanie zoznamu občanov, ktorým boli poskytnuté jednorázové finančné výpomoci 

Obecným zastupiteľstvom. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok v roku 2016 v obci Horná Kráľová 

/Príloha č. 11/ 

 Uznesenie č. 288-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok v roku 2016 v obci Horná 

Kráľová bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Oprava havarijnej situácie v klube mladých – Ing. Peter Šoka 

 Informatívnu správa o stave opravy havarijnej situácie v klube mladých predniesol 

Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania. 

 V klube mladých boli vydudé parkety a celá miestnosť bola zvlhnutá. 

Na tento problém sa bola pozrieť komisia výstavby a územného plánovania a tá sa uzniesla 

na oprave klubu mladých. 

 Parkety sa vybrali. Celá miestnosť sa podrezala s nerezovými plechmi a spodná časť 

sa vybetónovala a zaizolovala.   

 Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 15.02.2016 berie na vedomie opravu havarijnej 

situácie v klube mladých. 

  

 



 Uznesenie č. 289-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje opravu havarijného stavu v klube mladých v sume 5.000,- Eur. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Dotácia z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu Materskej školy 

 Starosta obce informoval o schválení dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 

183.148,00 Eur na projekt: Výmena strechy a výmena otvorových výplní Materskej školy 

Horná Kráľová. Obec bude spolufinancovať najmenej 5% nákladov. 

 Do 31.03.2016 treba ešte doložiť doklady, ktoré žiada Environmentálny fond Bratislava 

a až potom sa môže podpísať zmluva. 

  

 Uznesenie č. 290-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o schválení dotácie na projekt: Výmena strechy a výmena 

otvorových výplní Materskej školy Horná Kráľová. 

 

 Uznesenie č. 291-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje 5% spoluúčasť, t.j. 9 639,37 Eur na projekte: Výmena strechy a výmena otvorových 

výplní Materskej školy Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Bola vyhlásená výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu alebo dostavbu novej telocvične na rok 2016 

 Starosta obce informoval OZ o možnosti získania finančných prostriedkov 

na dostavbu telocvične,  rekonštrukciu telocvične alebo výstavbu novej telocvične. 

 OZ prerokovala výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

na telocvičňu a uzniesla sa na možnosti rozšírenia jednej strany telocvične 

na doplnenie lavičiek v telocvični, zateplenie telocvične. 

 Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 15.02.2016 doporučuje Obecnému 

zastupiteľstvu schváliť podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu 

a rekonštrukciu telocvične. 

 

 Uznesenie č. 292-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie, potrebný k výzve na predloženie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozšírenie telocvične. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 



ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Zmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľ /Príloha č. 12/ 

 Starosta obce predložil OZ vzor zmluvy o nájme umiestnenia reklamných tabúľ. 

Obecná rada sa uzniesla na dobe trvania zmluvy, a to na dobu určitú na 1 rok a doporučuje 

Obecnému zastupiteľstvu schváliť Zmluvu o nájme umiestnenia reklamných tabúľ. 

 Uznesenie č. 293-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje návrh zmluvy o nájme umiestnenia reklamných tabúľ. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu – Ing. Šoka Peter 

 Informatívnu správu o neschválení dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu podal 

Ing. Peter Šoka,  predseda komisie výstavby a ÚP.  Informoval, že sa dá znova podať nová 

žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu. K tomu je ale potrebné dopracovanie 

a prepracovanie pôvodného projektu podľa legislatívnych podmienok. 

 

 Uznesenie č. 294-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje dopracovanie a prepracovanie projektu podľa legislatívnych podmienok 

na rekonštrukciu kultúrneho domu, aby sa mohla znovu podať žiadosť o dotáciu. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

  

Doboš Milan a Anikó Lencsésová, Horná Kráľová č. 80 – Žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku 

 Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a ÚP predniesol poslancom žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku žiadateľov: Doboš Milan a Lencsésová Anikó, trvale bytom 

Horná Kráľová. Komisia výstavby a ÚP bola na tvare miesta a uzniesla sa na vypracovaní 

geometrického plánu a podľa neho treba žiadať o odkúpenie ešte raz. 

 

 Uznesenie č. 295-I.-OZ/2016 

OZ doporučuje vypracovať geometrický plán a podať žiadosť o odkúpenie pozemku ešte raz žiadateľom 

Doboš Milan a Lencsésová Anikó, trvale bytom Horná Kráľová. 

 

Informatívna správa o LED svietidlách v obci – starosta obce 

 Uznesenie č. 296-I.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o LED svietidlách v obci. 

 



VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v školskom obvode Horná Kráľová 

 Uznesenie č. 297-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2016, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v školskom obvode Horná Kráľová 

 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

SYNOT TIP, a.s. Poprad – Žiadosť o vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie 

 Uznesenie č. 298-I.-OZ/2016 

OZ súhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke Hostinec Kráľovan, na adrese: Hlavná  

č. 482, 951 32 Horná Kráľová na dobu do 31.12.2016 pre SYNOT TIP, a.s. Továrenská štvrť 1467/24, 

Poprad – Matejovce. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Novková Anna, Horná Kráľová č. 354 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok 

 Poslanec Lešš František navrhol poskytnúť jednorázový finančný príspevok vo výške 

100,- Eur na potraviny. 

 Uznesenie č. 299-I.-OZ/2016 

OZ neschvaľuje žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Novkovú Annu, trvale bytom Horná 

Kráľová, Sliváš II č. 354. 

Hlasovanie: 

ZA príspevok: 4 

PROTI príspevku: 1 

ZDRŽAL SA: 3 

Neprítomný: 1 

 

Šárköziová Edita, Horná Kráľová č. 88 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok 

 Poslanec Mário Bihari navrhol poskytnúť jednorázový finančný príspevok vo výške 

100,- Eur na potraviny. 

 Uznesenie č. 300-I.-OZ/2016 

OZ neschvaľuje žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Šarköziovú Editu, trvale bytom Horná 

Kráľová, Hlavná č. 88. 

Hlasovanie: 

ZA príspevok: 3 

PROTI príspevku: 1 



ZDRŽAL SA: 4 

Neprítomný: 1 

 

 

Toráčová Lýdia, Horná Kráľová č. 58 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok 

 Poslanec Mário Bihari navrhol poskytnúť jednorázový finančný príspevok vo výške 

100,- Eur na potraviny. 

 Uznesenie č. 301-I.-OZ/2016 

OZ neschvaľuje žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Toráčovú Lýdiu, trvale bytom Horná 

Kráľová, Topoľová č. 58. 

Hlasovanie: 

ZA príspevok: 2 

PROTI príspevku: 0 

ZDRŽAL SA: 6 

Neprítomný: 1 

 

Mondočková Zita, Horná Kráľová č. 503 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 Uznesenie č. 302-I.-OZ/2016 

OZ ukladá doplniť žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o dobu nájmu na ďalšie zasadnutie OZ 

pre prevádzku Cukráreň – Kaviareň, na ulici Hlavná, pre žiadateľku Mondočkovú Zitu. 

 

PZ DUBINA, Horná Kráľová – Žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce 

 Uznesenie č. 303-I.-OZ/2016 

OZ neschvaľuje žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce pre PZ DUBINA Horná Kráľová, 

nakoľko je to v rozpore s VZN č. 5/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horná 

Kráľová a zo zákonom o rozpočtových pravidlách. 

 

Elektroinštalácia v ZŠ s MŠ Horná Kráľová – starosta obce 

 Uznesenie č. 304-I.-OZ/2016 

OZ schvaľuje začatie výberového konania na vypracovanie projektu na elektroinštaláciu v ZŠ s MŠ 

Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Neprítomný: 1 

 

Statický posudok stavby v areáli TEST-u 

 Starosta obce informoval OZ o statickom posudku stavby bývalého TEST-u, kde sa 

v závere správy píše: Na základe zisteného stavu, ktorý môžeme označiť za havarijný, 

doporučujem nasledovné opatrenia: Vzhľadom k existujúcemu stavu by bolo nutné opraviť 

podlahy, izoláciu proti vlhkosti a vode, výmena strešnej krytiny a nosnej konštrukcie strechy 

a tiež opravy poškodených murív a celých stien atď. - čiže by sa jednalo o celkovú 

rekonštrukciu objektu, ktorá by bola v súčasnosti nákladnejšia ako odstránenie a znovu 

vybudovanie stavby s rovnakou plochou, doporučujem odstránenie objektu ako celku.  



Do odstránenia stavby je zakázané aj jej užívanie. Zároveň musí majiteľ zabrániť prístupu 

nepovolaných osôb do objektu. 

  

 Uznesenie č. 305-I.-OZ/2016 

OZ ukladá oznámiť nájomcovi, fy. TIBI, výsledok statického posudku stavby, kde prílohou bude kópia 

statického posudku stavby a ukladá vyvolať rokovanie so zmluvnými stranami za účasti obecného 

právnika. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

Neprítomný: 1 

 

K bodu 11. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.   

 

 

Zapísala: Olívia Lenčéšová 

                Horná Kráľová, dňa 19.02.2016 

 

 
 

         Emil  R á b e k 

        starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Rábek Tibor      …………………………………. 

 

 

Lencsés Michal     …………………………………. 


