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VOĽBY DO  ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE  

V HORNEJ KRÁĽOVEJ 
 

sa konali v sobotu 15.11.2014. Občania si volili starostu a poslancov 

do 9 členného obecného zastupiteľstva v dvoch volebných okrskoch. 

Predsedkyňou  miestnej volebnej komisie  bola Mgr. Veronika 

Holubková. 

Volieb sa zúčastnilo 890 voličov z celkového počtu 1567 zapísaných 

voličov. Účasť voličov bola 56,79 %. Počet hlasov odovzdaných pre 

voľbu starostu obce bolo 882, počet platných hlasov odovzdaných pre 

voľby poslancov do OcZ bolo 863. 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na 

funkciu starostu obce podľa abecedného poradia : 

 

Jozef Lenický, nezávislý kandidát                    216 hlasov 

Ing.Vladimír Lovász, nezávislý kandidát          85 hlasov 

Ing.Gabriel Odráška, nezávislý kandidát        137 hlasov 

Emil Rábek, nezávislý kandidát                       444 hlasov 

 

Za starostu obce pre volebné obdobie 2014-2018 

bol zvolený EMIL RÁBEK s počtom hlasov 444. 

 
U zvoleného starostu  je to už tretie volebné obdobie, čo 

získal dôveru obyvateľov obce. O jeho ambíciách a plánoch 

vo funkcii sa vyjadril v príspevku na str. 4. 

 

 

 

Poslanecký zbor nového obecného zastupiteľstva : 
 1.Ing. Peter Šoka,            nez.kand.            526 hlasov 

2. Mgr. Ladislav Odráška,nez.kand.            436 hlasov 

3. Ing. Štefan Straňák,      nez.kand.            432 hlasov 

4. František Lešš,             nez.kand.             400 hlasov 

5. Miloš Kopiary,             nez.kand.             377 hlasov                                 

6.Mariana Zabáková,        nez. kand.           365 hlasov 

7.Tibor Rábek,                 nez.kand.             352 hlasov 

8.Michal Lencsés,            KDH                    346 hlasov 

9.Jozef Lenický,               nez.kand.             317 hlasov 
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Nezvolení kandidáti na poslanca : 
1. Mário Bihari,            nez. kand.                313 hlasov 

2.Ing.Vladimír Žiak,     SNS                         276 hlasov 

3.Ing.Gabriel Odráška,  nez.kand.                  272 hlasov                                    

4.Ing.Vladimír Lovász, nez.kand.                   256 hlasov 

5. Miloš Slávik,             nez.kand.                   245 hlasov 

        

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 15.12.2014 zložil 

predpísaný sľub starosta obce, poslanci skladali sľub do rúk starostu obce a 

zvolili obecnú radu, zástupcu starostu obce a zloženie odborných komisií. 

       Do funkcie zástupcu starostu obce OcZ zvolilo poslanca  Ing. Štefana 

Straňáka. 

 

Poslanci schválili  obecnú radu v zložení : 
Ing. Štefan Straňák, Ing. Peter Šoka, Michal Lencsés 

Poslanci tiež rozhodli, že pri OcZ budú pracovať štyri odborné komisie  

v tomto zložení :                     

Komisia finančná a pre správu majetku obce: 

Predsedkyňa: Mariana Zabáková 

Členovia :  Mária Kokešová, Ing. Judita Újová 

Zapisovateľka : Eva Hippová 

Komisia výstavby a územného plánovania : 

Predseda :  Ing. Peter Šoka 

Členovia :   Gabriel Lencsés, Tibor Lencsés, Jozef Šoka 

Zapisovateľka: Olívia Lenčéšová 

Komisia kultúry,školstva,rozvoja vzdelávania,mládeže a športu: 

Predseda : Mgr. Ladislav Odráška 

Členovia:   Mgr. Veronika Holubková,Mária Kokešová,Mariana  

                   Zabáková, Anna Vencelová, Mgr. Michal Morvay 

Zapisovateľka : Marta Lovásová 

Komisia na ochranu verejného poriadku: 

Predseda:  František Lešš 

Členovia :Tibor Pápay, Gustáv Bobula, Mikuláš Ištokovič,  

                  Ing. Roman Lovás, Ondrej Števko                

Zapisovateľka : Monika Vörösová 

     

Za poskytnutie podkladov z obecných volieb do občasníka KZ sme 

poďakovali Monike Vörösovej, pracovníčke OcÚ a zapisovateľke  volebnej 

komisie. 
Do obecných novín spracoval Michal Lenčéš, šéfredaktor         
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OBECNÉ INVESTIČNÉ AKCIE 
 

PRÍHOVOR STAROSTU 
Vážení spoluobčania,  v prvom rade mi dovoľte, poďakovať sa Vám 

za priazeň a podporu v komunálnych voľbách do funkcie starostu obce už 

v treťom funkčnom období. Je to pre mňa záväzok, aby som volebné sľuby 

pretavil do každodennej práce, do práce orgánov obce a odvetvových 

komisií v rámci obecnej samosprávy. Podľa aktuálnosti a možnosti 

finančného krytia, by som prijatie úloh a plánov rozdelil na krátkodobé 

a výhľadové. 

Medzi krátkodobé radíme akcie a stavby, ktoré boli projekčne 

a finančne dotované v roku 2014, ale z časového hľadiska neboli zvládnuté. 

Je to napr. ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie telocvične pri ZŠ, započatie 

stavby novej obecnej komunikácie na Vinohradníckej ul. pre individuálnu 

byt. Výstavbu /48 staveb.pozemkov/ včítane výstavby naväzujúcej 

infraštruktúry /voda, kanaliz., plyn/.V prípade obdržania žiadanej fin. dotácie 

pristúpime k realizácii projekčného zámeru rekonštrukcie kultúrneho domu 

a rekonštrukcie MŠ. 

Výhľadové, v ďalších rokoch volebného obdobia naše úsilie chceme 

zamerať na rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu obecných komunikácií, 

chodníkov pre peších, vybudovanie námestia v obci s osadením pomníka 

padlým občanom v I.a II.svet. vojne, vytvorenie oddychových plôch pre 

občanov v rozsahu a v súlade s platným územným plánom obce. 

Chcem zdôrazniť, že realizácia týchto investičných akcií bude závislá 

od zverejnenia výziev a podania projektov o prísun dotačných finančných 

prostriedkov z ministerstiev.  
                                  Emil RÁBEK, starosta obce 

 

NOVÁ OBECNÁ TRŽNICA 
Stav tržničného predaja bol v obci neštandardný, dlhodobo neriešený, 

vo vybavení obce chýbal takýto druh zariadenia. 

Miestna samospráva v snahe riešiť tento nevyhovujúci stav v minulom 

roku pristúpila k výstavbe  novej tržnice. Myšlienku v tomto smere kladným 

stanoviskom podporil aj Nitriansky samosprávny kraj a cez občianske 

združenie VIA ROMÁNUM  prispel na stavbu sumou 2.700,- eur. 

Z hľadiska technického riešenia bol areál novej tržnice vybudovaný na 

Hlavnej ulici s plošnou výmerou 150m
2
. Jeho plocha je ohradená trvalým 

betónovým múrikom, podlahu v areáli tvorí dlaždicová dlažba, má riešené aj 

večerné osvetlenie. Čo do vybavenia na tržnici je 6 predajných stolov 

s viacerými trhovými miestami. Predajné stoly sú kryté. Areál je vybavený 
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účelovými nádobami na odpad. Stavba tržnice bola ukončená v stanovenom 

termíne t.j. do 30.novembra 2014 a jej hodnota diela je 15.000,-eur. 

Historicky prvou akciou na novej tržnici boli Vianočné trhy 2014, ktoré sa 

stretli s veľkým záujmom verejnosti. Usporiadateľom trhových slávností bol 

obecný úrad, ktorého zamestnanci túto nevšednú stavbu zvládli len za 

niekoľko mesiacov. Cez ich ruky prešli všetky zemné a betonárske práce, 

stavba ohradových betónových múrikov, položenie dlažby v areáli a pod. 

Výsledkom ich práce boli aj vyhotovené zariadenia z dreva ako sú predajné 

stánky, lavičky, drevená vstupná brána. Všetkým za toto krásne dielo patrí 

poďakovanie a uznanie spoluobčanov, orgánov miestnej samosprávy 

a budúcich prenajímateľov predajných miest. Prevádzkovateľom tržnice 

bude obecný úrad. 
                                  Emil RÁBEK, starosta obce 

 

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

    Prvé ustanovujúce zasadnutie OcZ sa konalo dňa 15.12.2015. 

Zúčastnili sa ho všetci novozvolení poslanci a Mgr. Veronika 

Holúbková ako predsedníčka miestnej volebnej komisie. Oboznámila 

prítomných s výsledkami komunálnych volieb v našej obci konaných 

dňa 15.11.2015. Následne zložil sľub novozvolený starosta obce Emil Rábek a po 

ňom aj všetci  poslanci. V ďalšej  časti predniesol starosta obce prejav o zámeroch  

činnosti samosprávy v nastávajúcom funkčnom období. Zvolený bol aj poslanec, 

ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. Z predložených dvoch  

návrhov sa ním napokon stal Mgr. Ladislav Odráška (za návrh hlasovali Ing.P. 

Šoka, Ing. Š. Straňák, F. Lešš, M. Zabáková  a J .Lenický,  štyria poslanci  sa 

zdržali). Na ustanovujúcom zasadnutí si poslanci  zvolili aj zástupcu starostu, 

ktorým sa jednomyseľne stal Ing. Štefan Straňák.OcZ  sa uznieslo, že bude zriadená 

aj obecná rada (za  boli ôsmi poslanci, zdržal sa  Ing. Š. Straňák). Jej členmi sa stali 

zástupca starostu, Michal Lencsés a Ing. Peter Šoka. Zriadené boli tiež odborné  

komisie a ich predsedovia. V diskusii bol odhlasovaný aj plat starostu obce. OcZ  

spomedzi troch návrhov schválilo základný plat + 30% 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 (za tento  návrh boli poslanci F. 

Lešš, Mg. L. Odráška, Ing. Š. Straňák, M. Zabáková a Ing. P. Šoka, ostatní štyria 

poslanci sa zdržali).  V roku 2014 sa konalo ešte jedno zastupiteľstvo, konkrétne 

dňa 30.12.2014. Prítomných bolo osem poslancov, nezúčastnil sa Jozef Lenický. 

Nosným bodom programu bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2015. Ten bol 

schválený jednomyseľne bez pripomienok. Boli tiež schválené  žiadosti o dotácie na 

rok 2015 a to nasledovne: FK KFC TIBI v sume 16.000,- eur, Zväz invalidov 

v sume 500,- eur, MS SČK v sume 400,- eur. Okrem riadnych dotácií bola schválená 

aj mimoriadna dotácia pre FK KFC TIBI v sume 4.000,- eur. Všetky žiadosti boli 

schválené poslancami jednomyseľne. V bode rôzne boli podané  viaceré žiadosti 

o finančný príspevok.. OcZ schválilo žiadosť Rudolfa Lenického o fin. úhradu 
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obedov na dva mesiace (za Ing. P. Šoka, Ing. Š. Straňák, M. Kopiary,M. Zabáková, 

M. Lencsés, T. Rábek, zdržali sa Mgr.L.Odráška a F.Lešš). Taktiež schválilo žiadosť 

Margity Stojkovej  v sume 80,- eur na potraviny a šatstvo (za  boli Ing. P.Šoka, Ing. 

Š. Straňák, M. Kopiary, M. Zabáková, T. Rábek, zdržali sa Mgr. L. Odráška, F. Lešš 

a  M. Lencsés) , v sume 40,- eur na potraviny, šatstvo a lieky pre Zlaticu Bilovú  (za  

siedmi poslanci, zdržal sa iba M.Lencsés). OcZ schválilo aj jednorázový finančný 

príspevok vo forme obedov  na dva mesiace pre Ivetu  Bilovú  (za šiesti poslanci, 

zdržali sa M.Kopiary a T.Rábek).Ďalšie žiadosti o finančnú výpomoc schválené 

neboli. Konkrétne ide o žiadosti Aleny Biháriovej  č.d.227 (proti  boli siedmi 

poslanci, zdržala sa M. Zabáková), Lýdie Kürthyovej  č.d.58(za príspevok hlasovali 

T. Rábek a M. Zabáková, ostatní sa zdržali), Ivana Bila č.d. 229 (proti príspevku 

boli šiesti poslanci, zdržali sa  Ing.P. Šoka a M.  Zabáková), Michaely Bilovej (proti  

M. Kopiary, M. Lencsés a  T. Rábek, piati sa zdržali) a  Andrei Kollárikovej (zdržali 

sa Ing. P. Šoka, M. Zabáková, T. Rábek, ostatní  boli proti).       

    Prvé OcZ v roku 2015 sa konalo dňa 20.2. Prítomní boli všetci deviati poslanci, 

ako hostia boli pozvaní  vedúca MKS Marta Lovásová a za PD Močenok Ing.Milan 

Gier. Prvá predniesla správu  O kultúrnych podujatiach v obci za rok 2014 p. Marta 

Lovásová a zároveň predložila Plán MKS na rok 2015.V bode tri interpeloval 

poslanec J.Lenický ohľadom vyčistenia potoka Foláš. Takisto interpeloval poslanec 

M.Lencsés ohľadom vyčistenia parku na ulici Topoľová medzi cestou a potokom 

Dlhý Kanál. Dve interpelácie mal poslanec M. Kopiary, prvá bola ohľadom 

vyčistenia rigola pod  mostom na ulici Hlavná a druhá sa týkala obnovenia prechodu 

pre chodcov na ulici Hlavná. Poslednú interpeláciu mal poslanec T. Rábek, ktorá sa 

týkala odstraňovania snehu  na ulici Domoviny. Ďalšie body boli Plány práce 

jednotlivých odvetvových  komisií a Plán práce RR KZ na rok 2015, všetky boli 

schválené bez pripomienok. V bode sedem podal poslancom informatívnu správu 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktoré platí PD Močenok obci H. Kráľová 

Ing. Milan Gier. V bode rôzne deviati poslanci zdvihli ruku za predaj pozemku pre 

žiadateľov Michal Lenický  a  Anna  Lenická ,čd. 449 vo výmere 150 m2 za 

5eur/m2. Predseda komisie výstavby a ÚP Ing.P. Šoka informoval o nutnosti kúpy 

pozemku parc. č. 1575/13, 1575/14, 1575/49 a rodinný dom s číslom 360, ktorý je 

potrebný na vybudovanie samospádovej kanalizácie a zokruhovania jednotlivých 

sietí od vlastníkov nehnuteľností Helena Sýkorová ,bytom Močenok a Jozef 

Karlubík, bytom Trenčín. Siedmi poslanci túto kúpu  schválili (zdržali sa T. Rábek 

a M. Lencsés). Jednomyseľne schválili žiadosti o dotácie pre MO Matice Slovenskej 

v sume 800,- eur a MO Csemadok v sume 500,- eur. Riešilo sa aj odmeňovanie 

poslancov, ktoré bolo schválené na poslednom zasadnutí OcZ v roku 2014. Prijaté 

uznesenia neboli prijaté správne, museli sa teda zrušiť a prijať nové. Podľa nových 

prináleží poslancovi za účasť na zasadnutí OcZ 15,- eur (za návrh hlasovali J. 

Lenický, M. Lencsés, M. Kopiary, T. Rábek a Mgr. L. Odráška, ostatní sa zdržali). 

Schválila sa aj odmena zapisovateľke, ktorej bude podľa uznesenia prináležať 15,- 

eur za účasť na zastupiteľstve. OcZ ďalej schválilo dodanie časti materiálu do 

telocvične na nákup odpruženej gumy v sume 990,- eur (za  M. Kopiary, Ing. P. 

Šoka, F. Lešš, Ing. Š. Straňák, M. Zabáková  a J. Lenický, zdržali sa T. Rábek a M. 

Lencsés). Rovnaké bolo aj hlasovanie pri schválení sumy 990,- eur za vykonané 
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rekonštrukčné práce v telocvični. Na záver boli predložené  žiadosti o finančný 

príspevok. OcZ schválilo iba žiadosť Anny Uhrovej č.d.184 v sume 150,- eur na 

nákup palivového dreva. (za návrh siedmi poslanci, zdržal sa M. Lencsés). 

Nechválilo žiadosti Ivana Bila ml. .d.229.(proti M. Lencsés a F. Lešš, ostatní sa 

zdržali), Ivana Bila st. (za M. Kopiary a J. Lenický, ostatní sa zdržali), Michaely 

Bilovej č.d. 229(za M. Kopiary a J. Lenický, ostatní sa zdržali) a Margity Stojkovej 

,č.d.228 (za Ing. P. Šoka, M. Kopiary a J. Lenický, piati sa zdržali). Mimoriadne 

OcZ sa konalo 6.3.2015, preberal sa iba bod o vybudovaní cesty na Vinohrad.ul.  

Prítomných bolo sedem poslancov, ospravedlnili sa  M. Lencsés a T. Rábek. Ing. P. 

Šoka  predseda komisie výstavby a ÚP predniesol poslancom správu o aktuálnom 

stave. Na minulom zasadnutí OcZ sa riešila požiadavka  Jána Kováča, ktorý žiadal 

finančnú úhradu za dva stromy, ktoré zasahujú do plánovanej výstavby. Poslanci 

s tým súhlasili, ale keďže bolo schválené staršie uznesenie s inou sumou, to sa 

muselo zrušiť a prijať nové. Toto prijali poslanci jednomyseľne  v nasledujúcom  

v znení: OcZ schvaľuje kúpu pozemku na vznik novej cesty  pre IBV na ulici 

Vinohradnícka na spísanie kúpnych  zmlúv v sumách: za 1,- Eur: Veronika 

Leššová, Viera Leššová ,  Monika Szőllősyová , Vladimír Klinka , Denisa  

Némethyová , Milan Klinka , Tibor Lencsés, Katarína Lencsésová ,  Ján Lenčéš , 

Mária Verešová , Tibor Lencsés , Anna Tóthová , Ján Tóth , Ing. Miroslav Tóth , 

Slavomír Tóth , Ivan Tóth , Anna Tóthová , Igor Kalaba , Fraňo Kalaba , Eva 

Ostrížová ,Daniel  Ostríž Jozef  Šoka , Mária Šoková , Katarína Kollárová , Oľga 

Laurenčíková ,za 2.500, -Eur/64m2, parcela číslo 1566/14 Ján Kováč a manž.Jana, 

č.d.583, za 33 .000,-Eur/2728 m2  Ernest Borza,bytom Pata. 

Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 

 

 

REFERENDUM 2015 

 
Referendum sa konalo v súlade so zákonom č.564/1992 Zb. o spôsobe 

vykonania referenda. Uskutočnilo sa celoštátne v sobotu 7.2.2015 . Bol 

vytvorený jeden volebný  okrsok v zasadačke Obecného úradu. 

Predsedkyňou voleb.komisie bola Oľga Laurenčíková, funkciu 

podpredsedníčky zastávala Mária Paškevičová. Zo záverečného súhrnu 

vyplýva, že z 1558 zapísaných  oprávnených občanov sa hlasovania 

zúčastnilo menej ako 50% voličov, presne 298 občanov, t.j. 19,12 % .To 

znamená, že referendum v našej obci bolo neplatné.  

V referende oprávnení občania hlasovali o týchto otázkach: 

„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie 

osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.“ 

„Súhlasíte s tým, aby  párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

nebolo možné osvojenie /adopcia/ detí a ich následná výchova“ 
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„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v 

oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé 

nesúhlasia s obsahom vyučovania“. 

Výsledky hlasovania na jednotlivé otázky boli nasledovné : 

Ot.č. 1 - počet platných hlasov          áno    279          nie    16 

Ot.č. 2 - počet platných hlasov          áno    274          nie    20 

Ot.č.3-   počet platných hlasov          áno    265          nie    26 
Výsledky a údaje o priebehu referenda v obci obecnému občasníku 

poskytla Monika Vörösová, pracovníčka OcÚ, zodpovedná za organizačno-

technické zabezpečenie miestneho referenda.  
Pre KZ spracoval M.Lenčéš 

 

HOSPODÁRENIE  OBCE V ROKU  2014 
 

Celkové príjmy obce boli  938.558,- eur. Z toho najväčšiu položku 

tvorili – výnos daní zo závislej činnosti – 399.932 ,-eur, daň z nehnuteľnosti 

za rodinné domy, záhrady a ornú pôdu vo výške – 60 .663,- eur,  dotácie na 

ZŠ – 358.661,- eur. Obec obdržala na rekonštrukciu  telocvične 12.000 ,- eur 

a na vybudovanie trhoviska dotáciu vo výške  2.000,- eur.  

Celkové výdaje v roku 2014  boli  912.636,- eur. Sk.  Z týchto sme 

preinvestovali  55.878,- eur, a to  13.200,- eur na rekonštrukciu telocvične,  

na nákup pozemkov  na plánovanú obecnú cestu vo výške 35. 257,- eur, na 

stavbu miestneho trhoviska  4 .900,- eur a na projektovú dokumentáciu. 

Bežné  výdavky boli v sume 821.844,-  eur. V tejto položke je dotácia pre 

ZŠ s MŠ vo výške 358.661,- eur.  Na  bežnom účte obce bol zostatok 

v celkovej výške 78.848,44 eur. 
 

 

PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2015 
 

 Obec očakáva v roku 2015 príjmy v celkovej výške 909.508,- € . 

Výnos daní zo závislej činnosti z daňového úradu  430.422,- €. Veľkú 

položku tvorí daň z nehnuteľnosti  63.443,- €. Dotáciu na prevádzku 

základnej školy  s MŠ  predpokladáme vo výške 331.000,- € . 

Výdavky v roku 2015 plánujeme vo výške 909.508 ,-€ . Okrem 

bežných výdavkov na chod obce  plánujeme preinvestovať čiastku 52.382,-€,  

a to na rekonštrukciu kultúrneho domu, novej cesty, chodníkov a 

rekonštrukciu MŠ. 

Obec ďalej  spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej 

sume 34.918,-eur  a miestnym  očianskym združeniam  plánuje vyplatiť 

príspevky  na činnosť vo výške 16.900,- eur.  
                                                       Eva Hippová, ekonómka OcÚ 
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

V uplynulom období  sa v našej obci uskutočnilo viacero obľúbených 

kultúrno-spoločenských podujatí. Niektoré z nich Vám priblížime. 

- V decembri  na novom trhovisku obec zorganizovala I. obecné vianočné trhy, 

kde si mohli návštevníci kúpiť výrobky našich zručných občanov, ochutnať 

výborné občerstvenie  a tak si spestriť predvianočnú atmosféru. Akcia mala u 

verejnosti  veľmi dobrý ohlas. Budeme sa snažiť v takýchto podujatiach 

pokračovať a stále ich vylepšovať. 

- 1.januára sme si pred areálom kultúrneho domu pripomenuli 22. výročie vzniku 

samostatnej SR s  veľkolepým ohňostrojom. Prítomným sa prihovoril starosta 

obce a pekný kultúrny program pripravili  domáce spevokoly. 

- Už tradične úvod plesovej sezóny patril Koštovke vína, ktorú organizuje MO 

Csemadok-u. Aj tento rok nechýbala výborná zábava, bohatá tombola a súťaž o 

najlepšie víno. Prvé miesto patrilo p. Karolovi Lenčéšovi, Sliváš č.d. 342. 

- 24. januára sa konal ďalší ročník plesu športovcov. Krásne vyzdobený kultúrny 

dom, výborné občerstvenie a dobrá zábava boli prioritou usporiadateľov. 

Odmenou im boli spokojní návštevníci. 

- Plesovú sezónu v obci ukončil ples Dobrovoľného hasičského zboru, na ktorom 

bola tiež  skvelá  zábava, chutná večera a hodnotné vecné ceny v tombole. 

- V sobotu 7. marca sa členky  MO  Zväzu invalidov p. Mária Lencsésová, č.d.411 

a p. Júlia Sirková, 

č.d. 45 zúčastnili v 

obci Báb súťaže 

BÁBSKA PALA-

CINKA. Súťažiaci 

mali upiecť 50 

palaciniek, naplniť 

ich náplňou podľa 

vlastnej fantázie. 

Naše ženy boli 

veľmi kreatívne a 

za chutné 

palacinky získali  

1. miesto pred 

medzinárodnou porotou. Víťazné palacinky mali výbornú  jablkovo-slivkovú , 

malinovo-gaštanovú  náplň  a vynikajúca bola aj náplň z jahodového pyré.  

-  MO Csemadok-u v réžii M. Kokešovej naštudovala veselohru FARAÓNI, 

ktorou sa predstavili nášmu publiku v nedeľu 22.marca. Dej sa odohráva v 

dedinskom prostredí v domácnosti mechanizátora družstva. Hlavný hrdina sa 

ráno zobudí s tým, že odteraz si ženy a muži vymenili úlohy, prácu mužov 

vykonávajú ženy a ženské práce zase muži. Táto zámena prináša veľa veselých 

príhod. Nakoniec sa hlavný hrdina zobudí a zistí, že všetko sa mu iba prisnilo, a 
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začne si prácu ženy vážiť. Obecenstvo ocenilo skvelé herecké výkony častým 

potleskom.                                                     

PRIPRAVUJEME: 
- Divadelný súbor „DESAŤ“ pri MKS pripravuje premiéru veselohry Dámsky 

krajčír                                                                                         

-Detské rybárske preteky 

-miestne súbory naštudujú pašie počas veľkonočných obradov 

-Slávnosť stavania Mája s domácou zabíjačkou a kultúrnym doprovodom 

-Dramatický krúžok pri ZŠ  v rámci osláv Dňa matiek predstaví  rozprávkovou hrou 

Popolvár. 
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS 

 

                             
 

Prvý občan 
Prvý m občanom narodeným v roku 2015 je René Bilo, syn Karmen Bilovej, 

bývajúcej v časti Malá Kráľová č. 228. 

Počet obyvateľov obce 
K 31.12.2014 evidujeme v obci 1919 obyvateľov čo je úbytok o 5 

obyvateľov oproti  roku 2013. Prihlásených bolo 16, narodených 23, 

odhlásených 20 a zomrelých 24 občanov.  

Nová služba v obecnom rozhlase 
Oznamujeme občanom, že oznamy obecného rozhlasu budú môcť vďaka 

novej službe sledovať i tí obyvatelia obce, ktorí v čase hlásenia nebudú 

doma. Oznamy im prídu na vlastnú e-mailovú adresu alebo sms 

správou. Prihlásiť sa môžete na www.mestskyrozhlas.sk alebo na 

stránke obce Horná Kráľová. Táto služba je bezplatná. V prípade, že 

uvedenú službu už nebudete chcieť využívať, stačí svoje užívateľské konto 

zrušiť.  

Zápis detí do  školy 
Do prvého ročníka ZŠ v šk. roku 2015/2016 bolo v obci zapísaných. 21 detí. 

Školu  vedie zastupujúca riaditeľka 
Po odchode doterajšieho riaditeľa ZŠ PaedDr. Romana Urbánika do funkcie 

starostu obce Močenok, zastupujúcou riaditeľkou sa stala  p. učiteľka  

Mgr. Katarína Porhajášová. 

Prvé sv. prijímanie 
K tejto sviatosti deti z našej obce pristúpia v nedeľu 24. mája 2014 v počte 12.  

Sviatosť birmovania 
sa v našej farnosti uskutoční 10.10.2015. Prihlásených je 140 študentov.  

Odber krvi v obci 
Dňa 12.marca sa konal v našej obci odber krvi, ktorého sa zúčastnilo  26 

darcov. Patrí im veľká vďaka.  

http://www.mestskyrozhlas.sk/
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Vítajte medzi nami:   

Timea Biháryová,  nar. 9.12.2014, Sereďská 662 

Laura Zabáková,  nar.13.12.2014, Hlavná 471 

Peter Priehoda,  nar.31.12.2014, Nad Humnami 403 

René Bilo,  nar. 2.1.2015, Malá Kráľová 228 

Tobias Bužík,  nar. 3.1.2015,Sereďská 630 

Dean Brand,  nar. 2.2.2015, Horná Kráľová 

Rebeka Dobrovodská,  nar. 18.2.2015,Pod Tópartom 42 
 
 

 

Blahoželáme novomanželom: 

Marek Suchý                    Monika Vargová 

Domoviny 711                 Čab 

 

Mgr. Miroslav Lenčéš    Mgr. Daniela Chalániová, PhD. 

Školská 393                     Bratislava  

 

Miloš Pápay                     Mgr.Daniela Suchá  

Hlavná 492                       Nitra 

 

Veronika Vančová          Andrej Szabo 

Malá Kráľová 142          Šintava 

 
        

 

 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Michal Sýkora 89r., Viktor Rác 64 r., Štefan Lenčéš 82 r., Alexander 

Lenčéš 67 r., Ernest Lencsés 90 r., Helena Lencsésová 85 r., Valéria 

Benková 86 r., Gabriel Lešš 54 r. 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 

        TURNAJOVÁ PRÍPRAVA    

      

V zimnom období sa športy sťahujú tradične do halového prostredia. 

Tak tomu bolo aj u našich futbalistov, ktorí sa  počas chladnej zimy 

zúčastnili viacerých halových turnajov. Seniorské mužstvo si zahralo na 

najväčšom halovom turnaji v kraji, na takzvanom Vianočnom turnaji MY 

novín. V konkurencii vyše päťdesiatich tímov z celého kraja obsadili naši 

chlapci celkové štvrté miesto. Už tradičným zimným podujatím je turnaj 

o pohár firmy TIBI, ktorý spoluusporiadava aj náš futbalový klub. Tento rok 

sa konal už jeho jubilejný pätnásty ročník. Ani na týchto halových 

majstrovstvách okresu naše mužstvo rozhodne nesklamalo a obsadilo pekné 

druhé miesto, keď im finálový triumf ušiel iba o vlások, keď prehrali 

s Hornými Salibami na penalty. Napriek tomu môžeme aj toto podujatie 

považovať za vydarené. Nezaháľali ani naši dorastenci, ktorí si zahrali na 

prestížnom PP Invest cupe v Nitre. Vďaka veľkej konkurencii bol turnaj 

rozdelený do dvoch týždňov. Naše nádeje hrali aj kvalifikáciu, z ktorej 

suverénnym spôsobom postúpili do ďalšieho hracieho dňa. Tam sa však ich 

cesta skončila, nestačila im ani jedna výhra a napokon ani suspendácia 

dorastu z Močenku kvôli neoprávnenému štartu hráča a vinou horšieho 

skóre napokon zo skupiny nepostúpili. Víťazom turnaja sa stali dorastenci 

PFA Vráble. 
                                      Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 
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