
Z á p i s n i c a 

 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horná Kráľová konaného dňa 21. apríla 2016 o 17.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

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

ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor,  LENCSÉS Michal, BIHARI Mário,  

Ing. ŽIAK Vladimír   

 

Neprítomní:  KOPIARY Miloš 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

 

Hostia:  Mgr. Veronika Holubková, kronikárka obce 

 

Verejnosť: Sklenár Zoltán, Uher Emil, Lovásová Marcela 

 

PROGRAM: 

1) Otvorenie a procedurálne veci 

2) Obsah textu do kroniky obce za rok 2015 

3) Interpelácia poslancov 

4) Kontrola plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ 

5) Informatívna správa o výsledku inventarizácie pokladničnej hotovosti k 31.12.2015 

6) Rôzne 

7) Záver 

  

 Starosta obce Emil Rábek zvolal tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou 

zo dňa 11.04.2016 /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. Veroniku Holubkovú, kronikárku obce, prítomných 

poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú. 

 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 poslanci 

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

 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov bolo pozmenené. Za bod 

č. 1 sa presunul bod Rôzne a) – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku prítomných 

žiadateľov. 

 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 Mária Bihariho a Ing. Štefana Straňáka. 



 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: 

- Ing. Žiak Vladimír, predseda 

- Zabáková Mariana, člen 

 

Uznesenie č. 315-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia OZ poslancov Mária Bihariho 

a Ing. Štefana Straňáka. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 316-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

       - Štefan Straňák 

Hlasovanie:   

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0     

 

 Uznesenie č. 317-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  - Ing. Vladimír Žiak, predseda 

      - Zabáková Mariana, člen 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 318-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje program rokovania tretieho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0    

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Rôzne a) – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2015 

4. Interpelácia poslancov 

5. Kontrola plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ 



6. Informatívna správa o výsledku inventarizácie pokladničnej hotovosti k 31.12.2015 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 2. Rôzne a) - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Zoltán a Monika Sklenároví, 

Emil a Jozefa Uheroví, Horná Kráľová /Príloha č. 3/ 

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku bola prerokovaná aj na zasadnutí komisie 

výstavby a územného plánovania. 

 Komisia doporučuje predať obecný pozemok, parcela č. 105/7, záhrady, o výmere 

471 m2 pre žiadateľov Zoltán a Monika Sklenároví, Emil a Jozefa Uheroví, trvale bytom 

Horná Kráľová, nakoľko pozemok nie je vhodný na ďalšie účely pre obec, pretože sa 

nachádza pri cintoríne, kde je ochranné pásmo 50 m a je umiestnený bezprostredne medzi 

susediacimi pozemkami žiadateľov. 

 

 Uznesenie č. 319-III.-OZ/2016 

OZ súhlasí s predajom obecného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v katastrálnom území Horná 

Kráľová, parcela číslo 105/7, záhrady, vo výmere 471 m2, E-KN, evidovaný na LV č. 2930, 

za dodržaní zákonných podmienok v prospech: Zoltán Sklenár a manželka Monika Sklenárová, trvale 

bytom Horná Kráľová, Cintorínska 22/6, v podiele 1/2 a Emil Uher a manželka Jozefa Uherová, trvale 

bytom Horná Kráľová, Hlavná 15, v podiele 1/2. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2015 /Príloha č. 4/ 

 Obsah textu do kroniky obce za rok 2015 predniesla poslancom Mgr. Veronika 

Holubková, kronikárka obce. 

 

 Uznesenie č. 320-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje obsah textu do kroniky obce za rok 2015, prednesený kronikárkou obce Mgr. Veronikou 

Holubkovou. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4. Interpelácia poslancov 

 Interpeloval poslanec Lešš František ohľadom predaja kusových cigariet maloletým 

občanom v pohostinstvách v obci. 

 Uznesenie č. 321-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Františka Lešša ohľadom predaja kusových cigariet 

maloletým občanom v pohostinstvách v obci. 

Zodp.: Lešš František – predseda komisie verejného poriadku 



 Interpelovala poslankyňa Mariana Zabáková ohľadom kosenia chodníka na konci 

obce, ktorý vedie z ulice Hlavná do ulice Domoviny. 

 Uznesenie č. 322-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie interpeláciu poslankyne Mariany Zabáková ohľadom kosenia chodníka na konci 

obce, ktorý vedie z ulice Hlavná do ulice Domoviny. 

Zodp.: Obecný úrad 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ /Príloha č. 5/ 

 Uznesenie č. 323-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č.  278-I.-OZ/2016, 279-I.-OZ/2016, 280-I.-OZ/2016,  286-I.-OZ/2016, 287-I.-OZ/2016, 

288-I.-OZ/2016, 289-I.-OZ/2016, 291-I.-OZ/2016, 292-I.-OZ/2016, 293-I.-OZ/2016, 

295-I.-OZ/2016, 297-I.-OZ/2016, 298-I.-OZ/2016, 299-I.-OZ/2016, 300-I.-OZ/2016, 

301-I.-OZ/2016, 302-I.-OZ/2016, 303-I.-OZ/2016, 305-I.-OZ/2016 - splnené  

- uznesenie č. 281-I.-OZ/2016, 294-I.-OZ/2016, 304-I.-OZ/2016, - sa plnia 

- uznesenia z OZ dňa 12.04.2016 – č. 310-II.-OZ/2016, 311-II.-OZ/2016, 312-II.-OZ/2016, 313-II.-

OZ/2016, 314-II.-OZ/2016 - splnené 

- uznesenie z OZ dňa 04.12.2015 – č. 234-XI.-OZ/2015 - splnené 

- uznesenia z OZ dňa 23.10.2015 – 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. 56-III.-OZ/2015 – sa rieši 

 

K bodu 6. Informatívna správa o výsledku inventarizácie pokladničnej hotovosti 

k 31.12.2015 

 Informatívna správu o výsledku inventarizácie pokladničnej hotovosti k 31.12.2015 

predniesla poslancom Olívia Lenčéšová /Príloha č. 6/. 

 

 Uznesenie č. 324-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o výsledku inventarizácie pokladničnej hotovosti 

k 31.12.2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 7. Rôzne 

Informatívna správa o rekonštrukcii Materskej školy – starosta obce 

 Informatívnu správu o stave rekonštrukcie Materskej školy predniesol poslancom 

starosta obce. Informoval poslancov, že sa stretne s bezpečnostným technikom ohľadom 

bezpečia detí a učiteliek v materskej školy a dohodnú sa ako riešiť prevádzku v Materskej 

škole počas rekonštrukcie. 

 

 Uznesenie č. 325-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave rekonštrukcie Materskej školy podanú starostom 

obce. 

 



Pénzešová Mária, Horná Kráľová č. 170 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

 Komisia výstavby a územného plánovania prerokovala žiadosť a doporučuje OZ 

schváliť predaj pozemku. 

  

 Uznesenie č. 326-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje  predaj obecného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v katastrálnom území Horná 

Kráľová, parcela číslo 299/40, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, a parcela číslo 

299/41, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, t.j. 98 m2, C-KN, evidovaný na LV č. 845, 

podľa GP č. 057/2011 zo dňa 2.9.2011, ktorý vyhotovil Róbert Benko – RB GEO, Močenok, úradne 

overený Okresným úradom v Šali, odbor katastrálny, pod číslom 294/2011 zo dňa 14.09.2011, 

v prospech: Pénzešová Mária, rod. Šikulová, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 170 v sume 

10,00 Eur/m2, t.j. spolu 980,00 Eur. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Odmena pre správcu telocvične – Lencsés Michal 

 Poslanec Lencsés Michal poďakoval za dobre odvedenú prácu správkyne telocvične 

p. Novkovej, počas prevádzky sauny za polročné zimné obdobie. A navrhol jej schváliť 

odmenu vo výške 10,00 Eur/mesiac, t.j. spolu 60,00 Eur (v čistom) za 6 mesiacov, počas ktorej 

bola spustená prevádzka sauny. 

  

 Uznesenie č. 327-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje odmenu pre správkyňu telocvične p. Novkovú Annu v sume 85,00 Eur (v hrubom) 

za obdobie od novembra do apríla, počas ktorých bola spustená prevádzka sauny. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Ročná správa o kontrolnej činnosti v roku 2015 hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová 

/Príloha č. 7/ 

 Uznesenie č. 328-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti v roku 2015 hlavného kontrolóra obce Horná 

Kráľová bez pripomienok. 

 

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

 PZ DUBINA Horná Kráľová podala svoju žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu 

obce v rozpore s Rokovacím poriadkom OZ, t.j. po časovom termíne. Starosta obce dal preto  

hlasovať či sa o predmetnej žiadosti bude rokovať na dnešnom zasadnutí OZ alebo sa žiadosť 

presunie na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

  



 Uznesenie č. 329-III.-OZ/2016 

OZ súhlasí s rokovaním žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce žiadateľov PZ DUBINA 

Horná Kráľová na dnešnom zasadnutí OZ. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 

 Uznesenie č. 330-III.-OZ/2016 

OZ nesúhlasí so žiadosťou o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce pre PZ DUBINA Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA dotáciu: 0 

PROTI dotácii: 0 

ZDRŽAL SA: 8 

 

Návrh na zvýšenie poplatku za prepožičanie Klubu mladých /Príloha č. 8/ 

 Uznesenie č. 331-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje poplatok za prepožičanie klubu mladých z dôvodu vykonanej rekonštrukcie 

s účinnosťou od 01.05.2016 nasledovne: 

- z pôvodných 15,- Eur na 25,- Eur pre občana z Hornej Kráľovej, 

- z pôvodných 30,- Eur na 45,- Eur pre občana z inej obce. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 /Príloha č. 9/ 

 Uznesenie č. 332-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Dodatok k Zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými 

stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi /Príloha č. 10/ 

 Uznesenie č. 333-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje Dodatok k Zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými 

stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi medzi obcou a ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 



Informatívna správa o LED svietidlách – starosta obce 

 Uznesenie č. 334-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o došlých ponukách na LED svietidlá. 

 

Návrh platu hlavného kontrolóra obce 

 Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 

 V zmysle § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

u obcí od 1001 do 3000 obyvateľov hlavnému kontrolórovi obce patrí plat 1,54 násobok 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci 

rok. 

 Poslanec Ing. Šoka Peter navrhol ponechať navýšenie mesačnej odmeny pre hlavného 

kontrolóra vo výške 15%. 

 

 Uznesenie č. 335-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Pracharovi v zmysle § 18c Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, navýšenie mesačnej odmeny vo výške 15%  

t.j. 470,- Eur s účinnosťou od 01.01.2016. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Návrh platu starostu obce 

 Plat starostu obce je daný zákonom č. 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. A mení sa každý 

rok podľa priemerného platu v národnom hospodárstve. 

 Za rok 2015 bol priemerný plat 883,-Eur, násobí sa koeficientom pre našu obec 1,98. 

 Poslanec Lešš František navrhol ponechať plat starostovi obce vo výške 40 %. 

 

 Uznesenie č. 336-III.-OZ/2016 

OZ schvaľuje starostovi obce Emilovi Rábekovi v súlade s ods.2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov zvýšený plat o 40%, a to v sume 2448,- Eur mesačne s účinnosťou od 01.01.2016. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Informatívna správa o Zbernom dvore – Ing. Štefan Straňák 

 Uznesenie č. 337-III.-OZ/2016 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave zabezpečenia projektu a žiadosti o získanie dotácie 

na vytvorenie zberného dvoru v obci. 

 



K bodu 8. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.   

 

 

Zapísala: Olívia Lenčéšová 

                Horná Kráľová, dňa 21.04.2016 

 

 

 

         Emil  R á b e k 

        starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bihari Mário     …………………………………. 

 

 

Ing. Straňák Štefan    …………………………………. 


