Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 30. júna 2017 o 18.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František, KOPIARY Miloš, ZABÁKOVÁ
Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, Ing. ŽIAK Vladimír

Neprítomní: Ing. ŠOKA Peter, BIHARI Mário,
Ďalší prítomný:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce

Hostia:

Eva Hippová, pracovníčka OcÚ

PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Záverečný účet obce za rok 2016
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
4. Interpelácia poslancov
5. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach
7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2017
8. Rôzne
9. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou zo dňa
16.06.2017 /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, Evu Hippovú, pracovníčku obce, prítomných poslancov OZ a zapisovateľku
Olíviu Lenčéšovú.
 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 7 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 Františka Lešša a Miloša Kopiaryho.
 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. Vladimír Žiak, predseda
- Michal Lencsés, člen

Uznesenie č. 523-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo šiesteho zasadnutia OZ poslancov Františka Lešša
a Miloša Kopiaryho.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 524-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 525-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Vladimír Žiak, predseda
- Michal Lencsés, člen
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 526-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania šiesteho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Záverečný účet obce za rok 2016
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
4. Interpelácia poslancov
5. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach
7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2017
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 2. Záverečný účet obce za rok 2016
Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 predniesla
poslancom Eva Hippová, pracovníčka Obecného úradu /Príloha č. 3/
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Prachár predložil svoje stanovisko k záverečnému účtu /Príloha
č. 4/.
Uznesenie č. 527-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 528-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová k záverečnému účtu
za rok 2016.
K bodu 3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 predniesla poslancom Eva Hippová, pracovníčka Obecného
úradu /Príloha č. 5/.
Uznesenie č. 529-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4. Interpelácia poslancov
Interpeloval poslanec Michal Lencsés ohľadom záchytného parkoviska na ulici Topoľová.
Informoval poslancov, že práce stále pokračujú. Terén bol vyrovnaný a bol navozený makadám.
Jeho interpelácia sa týkala osadenia dopravných značiek pri parkovisku a to zákaz státia.
Uznesenie č. 530-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Michala Lencsésa ohľadom osadenie dopravných
značiek zákaz státia pri záchytnom parkovisku na ulici Topoľová.
Interpeloval poslanec Tibor Rábek ohľadom označenia obsadenosti parkoviska pri futbalovom
ihrisku pri umiestnení veľkorozmerných kontajnerov na odpad. Informoval, aby sa upozornila
organizácia FK KFC Horná Kráľová, že sa tam nachádzajú veľkorozmerné kontajnery, lebo počas
futbalového stretnutia sa odtiaľ autá nedostanú.
Uznesenie č. 531-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Tibora Rábeka ohľadom oboznamovania organizácie
FK KFC Horná Kráľová, keď budú na parkovisku umiestnené veľkorozmerné kontajnery.
Interpeloval poslanec Tibor Rábek ohľadom pochvaly PZ DUBINA za vysadenie stromčekov
a ich starostlivosť v časti Lúky.
Uznesenie č. 532-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Tibora Rábeka ohľadom pochvaly PZ DUBINA
za vysadenie stromčekov a ich starostlivosť v časti Lúky.
Poslanec Tibor Rábek interpeloval na hlavného kontrolóra obce, či sa môže za jednu zmluvu
hlasovať trikrát. Hlavný kontrolór mu podal odpoveď na jeho interpeláciu.
Uznesenie č. 533-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Tibora Rábeka ohľadom otázky na hlavného kontrolóra
obce, či sa môže za jednu zmluvu hlasovať trikrát, kde mu hlavný kontrolór hneď podal odpoveď.
Interpelovala poslankyňa Mariana Zabáková ohľadom dvojjazyčného označenia obce
na budove obecného úradu a na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce.
Poslanec Ing. Vladimír Žiak podal vysvetlenie, že je to tak na základe Nariadenia vlády SR
č. 534/2011 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z.z., ktorým
sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria

najmenej 20% obyvateľstva. V okrese Šaľa sem patrí 11 obcí z celkového počtu 13 (okrem obce
Hájske a Močenok).
Uznesenie č. 534-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslankyne Mariany Zabákovej ohľadom dvojjazyčného
označenia obce na budove obecného úradu a na dopravných značkách označujúcich začiatok
a koniec obce, kde jej poslanec Ing. Vladimír Žiak podal odpoveď na základe ktorého zákona je to
povinnosťou obce označiť budovu aj dopravné značky v jazyku menšiny.
K bodu 5. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
Uznesenie č. 535-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 495-IV.-OZ/2017, 497-IV.-OZ/2017, 498-IV.-OZ/2017, 500-IV.-OZ/2017, 503-IV.OZ/2017, 504-IV.-OZ/2017, 505-IV.-OZ/2017, 506-IV.-OZ/2017, 512-IV.-OZ/2017, 513-IV.-OZ/2017,
514-IV.-OZ/2017 - sú splnené
- uznesenia č.496-IV.-OZ/2017, 499-IV.-OZ/2017, 501-IV.-OZ/2017, – sa plní
- uznesenie z OZ dňa 24.02.2017 – č. 473-I.-OZ/2017, 474-I.-OZ/2017, 475-I.-OZ/2017 - úloha sa rieši
- uznesenie z OZ dňa 16.12.2016 – č. 434-VII.-OZ/2016 - úloha sa rieši, 437-VII.-OZ/2016 – úloha sa
presúva
- uznesenie z OZ dňa 21.10.2016 – č.403-VI.-OZ/2016 - úloha sa rieši
- uznesenie z OZ dňa 24.06.2016 – č.353-IV.-OZ/2016 - úloha sa rieši
- uznesenie z OZ dňa 19.02.2016 – č. 294-I.-OZ/2016 - úloha splnená
- uznesenie z OZ dňa 17.04.2015 – č.109-V.-OZ/2015 - úloha splnená
K bodu 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach /Príloha č. 7/
V predloženom dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach boli navrhnuté splátky na
úpravu nasledovne:
I. splátka
do 30. júna 40percent
II. splátka
do 31. júla
30percent
III. splátka
do 31. októbra
30 percent bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
V prípade ak výška dane z nehnuteľností nepresahuje čiastku 33 eura sa platí naraz do 15 dní od
doručenia výmeru.
Poslanec Tibor Rábek navrhol splátky upraviť nasledovne:
I.
splátka
do 31. júla
50 percent
II.
splátka
do 31. septembra
50 percent
Starosta obce dal hlasovať za predloženú úpravu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 536-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach.
K bodu 7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2017 /Príloha č. 8/
Uznesenie č. 537-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 8. Rôzne
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2017
Uznesenie č. 538-VI.-OZ/2017
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2017.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Základná škola s materskou školou – Žiadosť o zakúpenie pružinových hojdačiek
Zástupkyňa pre MŠ Horná Kráľová žiadala OZ po poskytnutie finančných prostriedkov
na zakúpenie piatich kusov pružinových hojdačiek pre deti do materskej školy.
Zástupkyňa pre MŠ predložila spolu so žiadosťou aj tri cenové ponuky od firiem na pružinové
hojdačky.
Poslanec Ing. Straňák Štefan navrhol zakúpiť aspoň 3 ks pružinových hojdačiek za cenu 379
Eur/1 kus.
Hlasovanie:
ZA nákup: 2
PROTI nákupu: 3
ZDRŽAL SA: 2
Uznesenie č. 539-VI.-OZ/2017
OZ neschvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie pružinových
hojdačiek pre deti do materskej školy.
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava podala žiadosť o odkúpenie pozemkov pre
trafostanicu pri nájomných bytoch 8+12 b.j. Jedná sa o parcely č. 1562/48 o výmere 9 m2 , ktorá je
pozemkom pod trafostanicou a parcelu č. 1562/49 o výmere 7 m2 , ktorá tvorí okolie trafostanice.
Starosta obce dal preto hlasovať o návrhu Západoslovenskej distribučnej a to o odkúpenie
pozemkov pre trafostanicu.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 540-VI.-OZ/2017
OZ neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemkov pre trafostanicu, parcela č. 1562/48 o výmere 9 m2 ,
ktorá je pozemkom pod trafostanicou a parcelu č. 1562/49 o výmere 7 m2 , ktorá tvorí okolie
trafostanice, žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
Informatívna správa o základnej škole – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov, že v ZŠ s MŠ Horná Kráľová bude nová účtovníčka, ktorá
bude mať na starosti mzdy, ekonomiku a účtovníctvo v Základnej škole s materskou školou.
Ďalej informoval o kamerovom systéme v základnej škole. Poslanci OZ na svojom zasadnutí
28.04.2017 uložili pani riaditeľke úlohu, získať stanoviská od rodičov a zamestnancov na inštaláciu
kamerového systému v triedach 6,7,8,9. Pani riaditeľka doručila na obecný úrad vyjadrenia od rodičov
ale toto bolo nedostatočné. Preto starosta požiadal aby sa doložili vyjadrenia zvlášť za každú triedu
a zvlášť aj od zamestnancov ZŠ.
Uznesenie č. 541-VI.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívne správy o kamerovom systéme v základnej škole aj o prijatí novej
účtovníčky.

Motokros v obci – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov o liste OU-SA-PLO-2017/000826-8 zo dňa 31.05.2017
z Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor, Šaľa. V liste sa píše, že na postúpené podanie
anonymného sťažovateľa z Hornej Kráľovej, ktorý poukazoval na to, že obec povolila, na kopci
v tesnej blízkosti zastavaného územia obce, jazdenie na motokrosových motorkách. Ďalej sa píše, že
obec porušila zákony a za to hrozí obci finančná pokuta.
Na základe týchto skutočností sa OZ uznieslo na zrušení nájomnej zmluvy medzi obcou Horná
Kráľová a nájomcami: Patrik Švondra a Ivan Antoš.
Uznesenie č. 542-VI.-OZ/2017
OZ ruší nájomnú zmluvu zo dňa 02.09.2015 medzi obcou Horná Kráľová a nájomcami: Patrik
Švondra a Ivan Antoš s účinnosťou podľa zmluvných podmienok.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
Kamerový systém v obci – starosta obce
Starosta obce opätovne informoval poslancov o vybudovaní kamerového systému v obci Horná
Kráľová. Informoval, že umiestnené kamery by boli pevné a nie rotačné (ako sa uvádzalo pôvodne)
a kamery by snímali len obecné majetky a budovy.
Obcou Horná Kráľová predložený projekt na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti
prevencie kriminality bol schválený Radou vlády SR vo výške 10 000,00 Eur.
Na obecný úrad bola doručená zmluva č. 48/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie
kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017. Preto na zasadnutí OZ dňa
03.04.2017 a 28.04.2017 bola prerokovaná zmluva. Poslanci OZ ju však neschválili.
Starosta obce, ale žiadal poslancov, aby si toto rozhodnutie premysleli. A preto dal hlasovať
o zrušení uznesenia č. 487-III.-OZ/2017(OZ neschvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie v oblasti
prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na „Vybudovanie
kamerového systému v obci Horná Kráľová“.) aby sa mohlo prejsť na nové rokovanie o kamerovom
systéme v obci.
Uznesenie č. 543-VI.-OZ/2017
OZ neschvaľuje zrušenie uznesenia č. 487-III.-OZ/2017(OZ neschvaľuje Zmluvu o poskytnutí
dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na
„Vybudovanie kamerového systému v obci Horná Kráľová“.)
Hlasovanie:
ZA zrušenie uznesenia: 1
PROTI zrušeniu uznesenia: 3
ZDRŽAL SA: 3
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 30.06.2017

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
LEŠŠ František

………………………………….

KOPIARY Miloš

…………………………………..

