
 

                                 Z á p i s n i c a 

          z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

    Obce Horná Kráľová konaného dňa 12. januára 2018 o 17.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

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

                      ZABÁKOVÁ Mariana, LENCSÉS Michal, BIHARI Mário 

   

Neprítomní: RÁBEK Tibor, Ing. ŽIAK Vladimír, Ing. PRACHÁR Ján 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Prehodnotenie cenových ponúk na traktor 

3. Záver 

 

Starosta  obce  Emil Rábek zvolal prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou  

zo dňa 03.01.2018 /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 prítomných poslancov OZ 

a zapisovateľku Mgr. Máriu Holečkovú. 

 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 Mgr. Máriu Holečkovú. 

 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Marianu Zabákovú 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. Šoka Peter, predseda  

- Bihari Mário, člen 

 

 Uznesenie č. 1-I.-OZ/2018 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia OZ poslancov Marianu 

Zabákovú a Ing. Štefana Straňáka. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 2-I.-OZ/2018 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

       - Ing. Štefan Straňák 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 3-I.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Šoka Peter, predseda 

      - Bihari Mário, člen 
Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 4-I.-OZ/2018 

OZ schvaľuje program rokovania prvého zasadnutia OZ bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Prehodnotenie cenových ponúk na traktor 

3. Záver 

 

 

K bodu 2. Prehodnotenie cenových ponúk na traktor 

Poslanec Michal Lencsés predniesol na predchádzajúcom zasadaní OZ konaom v decembri 

2017 materiál týkajúci sa kúpy nového traktora John Deere 5090M (49.549,20Eur s DPH) /príloha č. 

3/. Starosta obce mu vytkol, že v prípade jeho návrhu nedodržal termín na zaslanie pozvánky a konania 

OZ, nie sú v súlade s rokovacím poriadkom. Starosta povedal, že poslanec Michal Lencsés že ako 

súkromná osoba a zároveň zástupca firmy a súčasne poslanec OZ nemôže predkladať cenové ponuky, 

mala ich predložiť firma. Okrem iného na predložených materiáloch chýbajú náležitosti, vďaka ktorým 

by sa malo zvolať OZ – materiál odovzdaný na podateľni a zapísaný v registratúrnom denníku, chýba 

pečiatka a podpis. Starosta zhodnotil, že kúpu traktora nepovažuje v tejto chvíli za nevyhnutnú, nechce 

obec zaťažovať úvermi, teraz je pre neho prvoradé dokončiť rekonštrukciu škôlky – 2 nové triedy, 

zrekonštruovať kultúrny dom a vybudovať požiarne schodisko v základnej škole.  

 

Poslanec Michal Lencsés argumentoval tým, že o kúpu traktora bol prejavený záujem aj od 

ostatných poslancov. Na decembrovom OZ poslanec Michal Lencsés uviedol, že je možnosť 

odkúpenia strojov – hon UNO 180 DETVAN a traktor Zetor 6211 aj firmou Agroservis s. r. o.. Poslal 

cenovú ponuku na odkúpenie strojov – hon UNO 180 DETVAN za 3000,-Eur a traktor Zetor 6211 

2500,-Eur. Na toto odpovedal starosta obce, že boli aj ďalší záujemcovia a tí ponúkli cenu za hon 

5000,-Eur a za traktor 4500,-Eur. Michal Lencsés povedal, že pôvodná ponúkaná cena na odkúpenie 

strojov by sa dala navýšiť ešte o 1000,-Eur, čím by sa dala splatiť akontácia na nákup nového stroja 

John Deere 5090M. Navrhol tiež, že nákup stroja by sa mohol realizovať cez verejné obstarávanie 

spoločnosťou z Nitry – možno aj cez elektronickú aukciu. Cenu za odkúpenie stroja garantuje 2 

mesiace, ak obec predá stroje za drahšie, ako ponúka on, tak v poriadku, ale ak nie, ostáva v 2 – 

mesačnej platnosti cena, ktorú ponúkol. Pri kúpe nového stroja ponúkol, že mesačné splátky by mohli 

byť vo výške 670,- Eur. Ak sa OZ rozhodne pre cenovú ponuku a stroj, ktorý navrhol poslanec Michal 



 

Lencsés, dá sa to spraviť tak, že tento rok by sa zaplatila len akontácia a leasing by sa začal splácať až 

od budúceho roka. 

   

Starosta obce povedal, že funkčný traktor máme. Predložil cenovú ponuku z firmy ZETOR             

/príloha č. 4/, ktorá obci ponúkla predvádzací model traktora Zetor PROXIMA 90 CL – 2016 

 (38.675,- Eur s DPH). 

 

Poslanec Ing. Peter Šoka sa spýtal, že ak niekto ponúkne stroj a cenová ponuka sa poslancom 

nebude pozdávať, či musíme kúpiť stroj cez verejné obstarávanie. Starosta mu odpovedal, že nie. 

 

Poslanec Ing. Štefan Straňák navrhol nákup nového traktora aj obecného auta, pretože obec má 

rozrobených veľa projektov, aby doterajší traktor zvládol porobiť všetku robotu. Starosta obce Emil 

Rábek ho uistil, že traktor je schopný zvládnuť všetku prácu a v prípade, že sa obecný traktor pokazí, 

náklady na opravu budú nižšie ako kúpa nového traktora. Celková výška splátok na nový traktor by 

bola cca 7200,- Eur za rok (600Eur mesačne ). Na otázku poslanca Ing. Štefana Straňáka, či by toto 

obec vedela finančne utiahnuť, starosta obce Emil Rábek odpovedal, že pri potrebe čerpania úveru má 

obec výhodné úrokové sadzby, ale nechce zaťažovať obec úverom na kúpu novej techniky. Na 

popredných miestach sú iné projekty. V prípade, že by poslanci rozhodli o kúpe nového traktora, 

starosta obce preferuje elektronické výberové konanie. 

 

Poslanec František Lešš je za kúpu nového traktora, ale treba dobre zvážiť finančné možnosti 

obce. 

Starosta obce dal hlasovať o kúpe traktora. 

 

Uznesenie č. 5-I.-OZ/2018 

OZ schvaľuje kúpu traktora. 

Hlasovanie: 

ZA: 3 (Ing. Straňák, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 3 (Lešš, Kopiary, Zabáková) 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Šoka)  

 

Kúpa nového traktora nebola schválená. 

 

K bodu 3. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:50 hod.   

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Holečková 

            Horná Kráľová, dňa 12.01.2018 

 

 

 

         Emil  R á b e k 

        starosta obce Horná Kráľová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mariana Zabáková      …………………………………. 

 

 

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


