
Z á p i s n i c a 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Horná Kráľová konaného dňa 24. júla 2015 o 17.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, Ing. STRAŇÁK Štefan, 

LEŠŠ František, KOPIARY Miloš, ZABÁKOVÁ Mariana, LENCSÉS Michal, 

LENICKÝ Jozef 

 

Neprítomný: RÁBEK Tibor 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

    

PROGRAM: 

1) Otvorenie a procedurálne veci 

2) Vybudovanie novej cesty na Vinohradníckej ulici 

3) Rekonštrukcia chodníkov v obci 

4) Záver 

  

 Starosta obce Emil Rábek zvolal siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva  

pozvánkou zo dňa 14.07.2015 /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 Ing. Jána Prachára,  

hlavného kontrolóra obce, 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 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 Ing. Petra Šoku a Mgr. Ladislava Odrášku. 

 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: 

- Lencsés Michal, predseda 

- Kopiary Miloš, člen 

 

 

 



Uznesenie č. 156-VII.-OZ/2015 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo siedmeho zasadnutia OZ poslancov Ing. Petra Šoku 

 a Mgr. Ladislava Odrášku. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0        

 

Uznesenie č. 157-VII.-OZ/2015 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek, starosta obce 

       - Štefan Straňák, zástupca starostu obce 

Hlasovanie:   

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0     

 

 Uznesenie č. 158-VII.-OZ/2015 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  - Lencsés Michal,  predseda 

      - Kopiary Miloš, člen 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 159-VII.-OZ/2015 

OZ schvaľuje program rokovania siedmeho zasadnutia OZ bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0         

ZDRŽAL SA: 0    

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Vybudovanie novej cesty na Vinohradníckej ulici 

3. Rekonštrukcia chodníkov v obci 

4. Záver 

 

K bodu 2. Vybudovanie novej cesty na Vinohradníckej ulici 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre žiadateľa Ing. Michala Sklenára a jeho 

manželky Jany, obaja trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka č. 591, predniesol 

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

Informoval, že Ing. Sklenár žiada odkúpiť obecný pozemok parcela číslo 1575/8, orná pôda, 

vedený na LV č. 845, parcela „C-KN“ ako kompenzáciu za umožnenia zriadenie a položenie 

odpadovej kanalizácie k vybudovaniu nových ulíc v obci. Táto kanalizácia bude prechádzať 

cez pozemok žiadateľa s parc. č. 1575/64, 1575/65 a bude trvale tvoriť vecné bremeno 



na pozemku žiadateľa. 
 

 Uznesenie č. 160-VII.-OZ/2015 

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

obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 1575/8, orná 

pôda vo výmere 1032 m2, C-KN, evidovaný na LV č. 845, na základe geometrického plánu 

č. 050/2015 vyhotovený Róbertom Benkom – RB GEO Močenok, zo dňa 06.08.2015, úradne overený 

Okresným úradom Šaľa, Katastrálny odbor, pod číslom 294/2015 zo dňa 18.08.2015,  v prospech: 

Ing. Sklenár Michal a Jana Sklenárová, rod. Hájková, obidvaja trvale bytom Horná Kráľová, 

Vinohradnícka č. 591, v sume 13,00  Eur/m2, t.j. spolu 13.416 Eur. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľnosti ako kompenzácia 

za umožnenie zriadenia a položenie odpadovej kanalizácie k vybudovaniu nových ulíc v obci. 

Táto kanalizácia bude prechádzať cez pozemok žiadateľa s parc. č. 1575/65 a 1575/64 a bude trvale 

tvoriť vecné bremeno na pozemku žiadateľa. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3. Rekonštrukcia chodníkov v obci 

Poslanec Jozef Lenický navrhol preložiť smetné nádoby na sklo pri artézskej studni 

na Hlavnej ulici za most pri Sklenárových č.d. 123, na  obecný pozemok. Nakoľko 

momentálne je pri smetných nádobách v centre dediny neporiadok. 

 

Starosta obce informoval poslancov o oprave chodníkov a centra obce pri artézskej studni. 

Chodník sa opraví od Potravín Centrum po autobusovú zastávku oproti kostola. 

Opraví sa aj ohrádka  pri soche Panny Márie pri autobusovej zastávke, kde sa odstráni 

železné zábradlie a nahradí ho oplotenie zo štiepaných kameňov. 

 

 Uznesenie č. 161-VII.-OZ/2015 

OZ schvaľuje realizáciu opravy chodníka v obci (od Potravín Centrum po artézsku studňu) a opravu 

ohrádky pri soche Panny Márie na autobusovej zastávke pri kostole. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 4. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 hod.   

 

 

 

 

 



Zapísala: Olívia Lenčéšová 

                Horná Kráľová, dňa 24.07.2015 

 

 

 

         Emil  R á b e k 

        starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Šoka Peter    …………………………………. 

 

 

Mgr. Odráška Ladislav   …………………………………. 
 


