
 

                                 Z á p i s n i c a 

          z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

    Obce Horná Kráľová konaného dňa 23. februára 2018 o 17.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

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

                      ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, BIHARI Mário 

   

Neprítomní: LEŠŠ František, Ing. ŽIAK Vladimír 

 

Ďalší prítomný: Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

      Mgr. Helena Šuvadová, štatutár Monika o.z. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Interpelácia poslancov 

3. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ 

4. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2017 a Plán kultúrnych podujatí v obci na rok 

2018 

5. Plán práce redakčnej rady v roku 2018 

6. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ 

7. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017 

8. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2018 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Starosta  obce  Emil Rábek zvolal druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou  

zo dňa 12.02.2018 /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, Ing. 

Jána Prachára, hlavného kontrolóra obce, Mgr. Helenu Šuvadovú, štatutárku Monika o.z. 

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 bolo pozmenené. Bod č. 2 Mgr. 

Šuvadová, štatutár Monika o.z. - Informácie k žiadostiam, ktoré boli doručené na OÚ v Hornej 

Kráľovej, sa presunul z bodu č. 9. Rôzne  

 

Uznesenie č. 634-II.-OZ/2018 

Hlasovanie o presunutí poradia bodov – Mgr. Šuvadová, štatutár Monika o.z., z bodu č. 9. Rôzne do 

bodu č. 2. Informácie k žiadostiam, ktoré boli doručené na Obecný úrad v Hornej Kráľovej 

Hlasovanie: 

ZA: 6  (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 (Rábek) 

 

 Poslanec Tibor Rábek žiadal o doplnenie bodu – Vyčistenie jarku a oprava cesty na ulici 

Domoviny, priniesol fotografiu z miesta (príloha č. 3) – starosta obce mu odpovedal, že tento 

bod bude zahrnutý v bode č. 9. Rôzne. 



 

 

Uznesenie č. 635-II.-OZ/2018 

Hlasovanie o doplnení bodu – Vyčistenie jarku a oprava cesty na ulici Domoviny 

Hlasovanie: 

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

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Starosta obce navrhuje členom komisie výstavby a ÚP, aby vyšla na miesto určenia a prekontrolovala 

stav a potrebu opravy a úpravy cesty a jarku. 

 

Uznesenie č. 636-II.-OZ/2018 

Hlasovanie o tom, či sa bude OZ zaoberať žiadosťami, ktoré boli doručené v týždni konania OZ 

Hlasovanie: 

ZA: 5  (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková, Bihari) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 2 (Rábek, Lencsés)  

 

 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 Miloša Kopiaryho a Ing. Petra Šoku. 

 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:  

- Zabáková Mariana, predseda  

- Lencsés Michal, člen 

 

 Uznesenie č. 637-II.-OZ/2018 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z druhého zasadnutia OZ poslancov Miloša Kopiaryho a 

 Ing. Petra Šoku. 

Hlasovanie: 

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

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 638-II.-OZ/2018 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

      - Ing. Štefan Straňák 

Hlasovanie: 

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

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 639-II.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Zabáková Mariana, predseda 

     - Lencsés Michal, člen 
Hlasovanie: 

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



 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 640-II.-OZ/2018 

OZ schvaľuje program rokovania druhého zasadnutia OZ s pripomienkami. 

Hlasovanie: 

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

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Mgr. Šuvadová, štatutár Monika o. z. – Informácie k žiadostiam, ktoré boli doručené na OÚ 

v Hornej Kráľovej 

3. Interpelácia poslancov  

4. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ 

5. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2017 a Plán kultúrnych podujatí v obci na rok 

2018 

6. Plán práce redakčnej rady v roku 2018 

7. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ 

8. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017 

9. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2018 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

K bodu 2. Mgr. Šuvadová, štatutár Monika o.z. – Informácie k žiadostiam, ktoré boli doručené 

na OÚ v Hornej Kráľovej /príloha č. 4,5 a 6/ 

Mgr. Šuvadová vystúpila s prednesením žiadostí o dofinancovanie prevádzkových nákladov 

opatrovateľskej služby. Podotkla, že ju teší ochota starostov dotknutých obcí a záujem o zachovanie 

opatrovateľskej služby. Prosí a žiada za občanov Hornej Kráľovej – 3 rodiny, o ktoré sa starajú 2 

opatrovateľky, ktoré sú prijaté vďaka projektu. Projekt sa blíži ku koncu a ukončením projektu sa 

skončí zmluva aj opatrovateľkám a obec zostane bez opatrovateľskej služby.  

Sú 3 možnosti, vyriešenia tohto problému : 

1. pokračovanie dopytovo-orientovaného projektu 

2. vlastné zdroje a zamestnanie vlastných zamestnancov obce 

3. spolupráca s OZ Monika 

 

     Starosta obce Emil Rábek vyzval pani Mgr. Šuvadovú, aby objasnila, ako vznikol problém 

s denným stacionárom? 

     Mgr. Helena Šuvadová uviedla, že OZ Monika nie je prevádzkovateľom stacionára, ale 

občianskeho združenia s dennou formou pobytu. Problém má na svedomí štát. Pracovníci štátu zistili, 

že pomocou projektu boli určitými osobami zneužité financie, ktoré boli na projekt poskytnuté. Na 

úkor pár ľudí prídu o zabezpečenie chodu a starostlivosti všetky občianskej združenia a tým pádom aj 

ľudia, ktorí pomoc potrebujú.  

Účinnosť novely zákona je od 01. januára 2018, preto obce a občianskej združenia nevedia rýchlo 

zareagovať na vzniknutú situáciu. Podľa zákona má starostlivosť o občanov dofinancovať mesto alebo 

obec, v ktorom má poškodený trvalý pobyt.  

     Starosta obce povedal, že štát znížil príjem financií na občianske združenia o 50%.  

     Mgr. Helena Šuvadová túto informáciu potvrdila a tiež dodala, že ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR by podľa stupňa odkázanosti malo zabezpečiť, aby sa zamestnanci občianskych 

združení dostali mzdy v takej výške, v akej ich dostávali do začatia platnosti novely zákona. DUSLO, 

a. s., v ktorom je zriadené zariadenie s dennou formou pobytu počká s nájmom od OZ 6 mesiacov, 



 

avšak OZ Monika musí platiť nájom v Cabaji, časť Pereš, energie a odvody za zamestnancov.  

     Poslanec Ing. Peter Šoka sa spýtal, či si každý človek platil sám za seba a mzdy platil štát. 

     Mgr. Helena Šuvadová odpovedala, že áno, mzdy platil štát a teraz ich musia zamestnancom 

doplácať mestá a obce. OZ musí vrátiť finančné prostriedky, ak klient nepríde, ochorie alebo zomrie. 

Ak miesto neho nastúpi klient s vyšším stupňom starostlivosti štát nedoplatí nič.  

     Ing. Ján Prachár, kontrolór obce, sa spýtal, že ak obec nemá domov dôchodcov, podľa novelizácie 

zákona má obec povinnosť doplatiť  za svojho občana? Solventný občan si platí ako jeden z mála sám, 

ale čo s takými občanmi, ktorí si domov dôchodcov nemôžu platiť sami, za nich má doplácať obec 

z podielových alebo miestnych daní? 

     Mgr. Helena Šuvadová odvetila, že dofinancovať sumu za občana, ktorý nemá dostatok finančných 

prostriedkov, má rodina. Obce novela zákona pristihla nepripravené. Ak sa raz človek dostane do 

domova dôchodcov, jeho majetok sa predá a z týchto peňazí by sa mal jeho pobyt doplatiť. Pri pobyte 

v dennom zariadení pre seniorov znáša náklady na živobytie senior sám.  

 Starosta obce Emil Rábek povedal, že novela zákona platí od 01. 01. 2018, ale obce pristihla 

nepripravené. Takéto veci by mali byť zohľadnené v rozpočte obce, ktorý sa prijíma najneskôr do 

konca decembra a ak obec nemá rezervu, nemá peniaze na takéto nepredvídateľné výdavky. 

 Mgr. Helena Šuvadová uviedla, že starostlivosť o rodičov nemôže zabezpečiť rodina, pretože 

členovia musia chodiť do práce, nakoľko opatrovateľský príspevok je len po dobu života seniora. Do 

30. júna 2018 je obec povinná predložiť na VÚC Komunitný plán obce, projekt, vďaka ktorému 

funguje teraz OZ Monika  končí v teréne 30.04. 2018 a papierovo koncom júna alebo júla. Dovtedy 

musí mať OZ jasno v tom, ako bude pokračovať ďalej.  

 Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce,  povedal, že sú obce, ktoré nemajú zariadenie s dennou 

formou pobytu alebo opatrovateľky a keďže obyvateľstvo starne, bude treba zabezpečiť priestory, ľudí 

aj financie na zabezpečenie starostlivosti. 

 Emil Rábek, starosta obce oznámil, že občania sa týchto služieb dožadujú, treba sa rozhodnúť 

a dohodnúť na vykonávaní opatrovateľskej a sociálnej služby. Povedal tiež, že opatrovateľka v teréne 

má nárok na dovolenku 2 dni v mesiaci. 

 Mgr. Helena Šuvadová povedala, že zamestnáva aj opatrovateľky s malými deťmi, ktorým 

umožňuje čerpať dovolenku v priebehu školských prázdnin v rozsahu, aký si naplánujú. Nemusia teda 

čerpať dovolenku každý mesiac po dva dni, ale vyčerpajú si napr. 5 dní v kuse v jednom týždni. 

 Michal Lencsés, poslanec OZ sa spýtal, či pani Šuvadová chce dotáciu na zariadenie s dennou 

formou pobytu alebo dotáciu na opatrovateľky, ktoré pracujú v teréne.  

 Mgr. Helena Šuvadová odpovedala, že v tejto chvíli by od OZ chcela, aby poslanci rokovali 

o rozpočte obce, aby občianskemu združeniu Monika pomohli finančne zabezpečiť chod 

opatrovateľskej služby aj chod zariadenia s dennou formou pobytu, aby sa tieto zariadenia nemuseli 

zrušiť, pretože ich zrušením by trpeli občania, ktorí ich pomoc potrebujú. 

 Poslanec Ing. Štefan Straňák položil otázku, či musí obec zriadiť opatrovateľskú službu zo 

zákona? Od Mgr. Šuvadovej dostal odpoveď, že áno. Na základe tejto odpovede žiada poslanec Ing. 

Straňák od právnika obce plán, aké sú povinnosti obce a v akom rozsahu. Požiadal tiež Mgr. Šuvadovú 

o sumu, ktorú chce od OZ dostať.  

 Mgr. Helena Šuvadová žiada o doplatenie sumy 11.370€ za rok 2017. 

 Poslanec Ing. Peter Šoka sa spýtal, od čoho závisí výška dotácie?  

 Mgr. Helena Šuvadová uviedla, že výška závisí od stupňa odkázanosti seniora na 

opatrovateľskú službu. 

 Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce, ozrejmil, že niektorí seniori si za pobyt v zariadeniach 

doplácajú sami, niekomu dopláca rodina a inému VÚC. 

Ing. Štefan Straňák položil Mgr. Šuvadovej otázku, či majú naši občania záujem využívať 

služby, ktoré poskytuje jej občianske združenie.  

Mgr. Šuvadová uviedla, že záujem je aj zo strany občanov našej obce. 55 ľudí využíva služby 

jej občianskeho združenia, z toho 5 našich občanov. Dva mesiace sú bez peňazí, preto žiada OZ o dve 

veci: 

1. Odsúhlasiť zmenu rozpočtu a doplatiť občianskemu združeniu sumu, ktorú žiada 

2. Preddavok na fungovanie združenia v roku 2018, inak zariadenie zatvoria alebo ukončia 



 

starostlivosť o našich občanov v zariadení a ukončia aj opatrovateľskú službu o našich 

občanov. 

Uviedla tiež, že žiadosti má podané 2 mesiace a doteraz nedostala odpoveď, či peniaze dostanú alebo 

nie. 

 Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce navrhuje prešetriť u právnika obce, aké sú naše 

povinnosti v tejto situácii. Tiež uviedol, že občianske združenie Mgr. Šuvadovej nie je našou 

organizáciou, preto si myslí, že by od obce dotáciu dostať nemali.  

 Mgr. Helena Šuvadová povedala, že občania Hornej Kráľovej si vybrali služby Monika o. z. 

a veľakrát žiadali aj o prednostné zaradenie do opatrovateľskej služby. Vidí, že občania záujem o ich 

služby majú. Preto žiada poslancov OZ, aby im peniaze poslali maximálne do 2 týždňov. 

 Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce povedal, že na žiadosť o mimoriadnu dotáciu treba 

zvolať zastupiteľstvo. 

 Michal Lencsés, poslanec OZ oznámil, že ak 1/3 poslancov navrhne, že majú záujem o konanie 

mimoriadneho zastupiteľstva, starosta obce musí zastupiteľstvo zvolať do 15 dní.  

 Emil Rábek, starosta obce zavolá na zasadnutia s Mgr. Šuvadovou a ostatnými starostami 

dotknutých obcí právnika, aby získal potrebné informácie a vedel k nim zaujať stanovisko. 

 Mgr. Helena Šuvadová oznámila, že stačí, ak starosta obce zvolá mimoriadne OZ do 15 dní, 

aby sa poslanci vyjadrili k tejto problematike. Povedala tiež, že opatrovateľskú službu poskytujú do 3 

rodín a do zariadenia s dennou formou pobytu chodí z našej obce 5 ľudí.  

 Michal Lencsés, poslanec OZ navrhol termín mimoriadneho OZ na 9. 3. 2018, ak však dovtedy 

nebude vyjadrenie od právnika obce, termín sa posúva. 

 

Poslanec Mário Bihari odišiel o 18. 30 hod.  

  

 Poslanci Mariana Zabáková a Miloš Kopiary sa spýtali, či má Monika o. z. zmluvu s obcou 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a ak nemá, tak zmluvu treba najprv podpísať.  

 Mgr. Helena Šuvadová im odpovedala, že nemá. 

 Emil Rábek, starosta obce povedal, že Mgr. Šuvadová chce zmeniť rozpočet obce, ale to sa už 

nedá. Porovnáva tiež rozpočty mesta a obce, čo je neporovnateľné. Ak Mgr. Šuvadová prinesie návrh 

zmluvy, starosta chce do nej zakotviť, aby mohol do zariadenia ísť pozrieť starosta obce, hlavný 

kontrolór obce aj skupina poslancov. 

 

K bodu 3. Interpelácia poslancov  

 Poslanec Michal Lencsés položil otázku na hlavného kontrolóra obce alebo právnika obce –od 

akej sumy musí obec zadať verejné obstarávanie? 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ /Príloha č. 7/ 

Uznesenie č. 641.II-OZ/2018 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č. 575-VIII.-OZ/2017, 577-VIII.-OZ/2017, 581-VIII.-OZ/2017, 604-X.-OZ/2017, 

606-X.-OZ/2017,  613-X.-OZ/2017,  615-X.-OZ/2017,   616-X.-OZ/2017,   

617-X.-OZ/2017, 618-X.-OZ/2017, 619-X.-OZ/2017,  620-X.-OZ/2017,   

621-X.-OZ/2017, 622-X.-OZ/2017, 623-X.-OZ/2017, 624-X.-OZ/2017,   

625-X.-OZ/2017, 626-X.-OZ/2017, 627-X.-OZ/2017,  628-X.-OZ/2017-  sú splnené 

- uznesenie č. 574-VIII.-OZ/2017, 593-VIII.-OZ/2017, 612-X.-OZ/2017, 614-X.-OZ/2017 sa presúva 

- uznesenia z OZ dňa 25.08.2017 – č. 549-VII.-OZ/2017 – sa rieši, č. 550-VII.-OZ/2017 – sa presúva 

- uznesenie z OZ dňa 28.04.2017 – č. 499-IV.-OZ/2017 -  sa presúva 

- uznesenia z OZ dňa 16.12.2016 – č. 434-VII.-OZ/2016 a 437-VII.-OZ/2016 – presúva sa 

- uznesenie z OZ dňa 24.06.2016 – č.353-IV.-OZ/2016 - úloha sa plní 

 

 

 



 

K bodu 5. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2017 a Plán kultúrnych podujatí v obci 

na rok 2018 

Správu o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2017 a plán kultúrnych podujatí v obci na rok 

2018 predniesla poslancom Mgr. Mária Holečková /príloha č. 8 a 9/.  

 

Uznesenie č. 642.II-OZ/2018 

OZ berie na vedomie správu o kultúrnych podujatiach v obci Horná Kráľová za rok 2017 a plán 

kultúrnych podujatí na rok 2018 bez pripomienok.  

 

K bodu 6. Plán práce redakčnej rady v roku 2018 

 Plán práce redakčnej rady v roku 2018 predniesla poslancom Mgr. Mária Holečková /príloha č. 

10/. 

Uznesenie č. 643.II-OZ/2018 

OZ berie na vedomie plán práce redakčnej rady v roku 2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 7. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ/Príloha č. 11/ 

Uznesenie č. 644.II-OZ/2018 

OZ berie na vedomie návrh plánov práce odvetvových komisií: 

-komisie výstavby a územného plánovania, 

-komisie na ochranu verejného poriadku, 

-komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu, 

-komisie finančnej a  pre správu obecného majetku. 

 

K bodu 8. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017 

 Správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017 predniesla poslancom  

Mgr. Mária Holečková. 

Uznesenie č. 645.II-OZ/2018 

OZ berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce Horná Kráľová k 31. 12. 

2017 bez pripomienok.  

 

K bodu 9. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2018 /Príloha č. 12/ 

 Uznesenie č. 646.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2018 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Poslanec Michal Lencsés poznamenal, že bola zriadená aj Obecná rada a nestretáva sa. Starosta obce 

odpovedal, že aj poslanec a člen Obecnej rady môže dať podnet na stretnutie a navrhnúť termín 

stretnutia sa Obecnej rady. 

 

K bodu 10. Rôzne 

Klinka Michal, Klinková Gabriela, Horná Kráľová č. 180 a Klinková Nadežda, Horná Kráľová č. 17 – 

žiadosť o odkúpenie pozemku 

 Komisia výstavby a ÚP prerokovala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela č. 268/2, 

v katastrálnom území Horná Kráľová, žiadateľov Klinka Michal, Klinková Gabriela a Klinková 

Nadežda. 

Jedná sa o pozemok, ktorý žiadatelia užívajú viac ako 30 rokov a tvorí súčasť areálu rodinného 

domu a záhrady. Komisia výstavby a ÚP sa uzniesla doporučiť OZ schválenie odpredaja obecného 

pozemku. 

OZ prerokovalo žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a uznieslo sa na tom, aby si žiadatelia 



 

dali vypracovať geometrický plán s konkrétnou výmerou pozemku a následne nato OZ podá 

stanovisko.  

Uznesenie č. 647.II-OZ/2018 

OZ neschvaľuje predaj  obecného pozemku parcela č. 268/2 žiadateľom o kúpu obecného pozemku 

Klinka Michal, Klinková Gabriela, trvale bytom Horná Kráľová,  Malá Kráľová 180 a Klinková 

Nadežda, trvale bytom Horná Kráľová, Hlavná 17.  

 

Predbežný súhlas s predajom obecného pozemku. 

Hlasovanie: 

ZA: 3 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 3 (Zabáková, Rábek, Lencsés) 

 

OZ neschvaľuje predaj obecného pozemku. 

 

Ing. Klinka Michal, Horná Kráľová č. 180 a Mečochová Martina, Sereď, Vonkajší rad 762/1 – žiadosť 

o odkúpenie pozemku 

 Komisia výstavby a ÚP prerokovala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela č. 268/2, 

v katastrálnom území Horná Kráľová, žiadateľov Ing. Klinka Michal a Mečochová Martina. 

Jedná sa o pozemok, ktorý žiadatelia užívajú viac ako 30 rokov a tvorí súčasť areálu rodinného 

domu a záhrady. Komisia výstavby a ÚP sa uzniesla doporučiť OZ schválenie odpredaja obecného 

pozemku. 

OZ prerokovalo žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a uznieslo sa na tom, aby si žiadatelia 

dali vypracovať geometrický plán s konkrétnou výmerou pozemku a následne nato OZ podá 

stanovisko.  

Uznesenie č. 648.II-OZ/2018 

OZ ukladá vypracovať geometrický plán na predaj obecného pozemku parcela č. 268/2 žiadateľom 

o kúpu obecného pozemku Ing. Klinka Michal, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 

a Mečochová Martina, trvale bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1.  

 

Predbežný súhlas s predajom obecného pozemku. 

Hlasovanie: 

ZA: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 2 (Rábek, Lencsés) 

 

OZ schvaľuje predaj obecného pozemku. 

 

Odrášková Andrea, Horná Kráľová č. 673, Lenčéšová Denisa, Horná Kráľová č.726 a Horváth Franko, 

Močenok, Rokošová 3/319 – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 Predseda komisie výstavby a ÚP Ing. Šoka Peter predniesol informatívnu správu o odkúpení 

obecného pozemku. Komisia výstavby a ÚP sa na svojom zasadaní uzniesla, že predmetnú žiadosť dá 

prešetriť právnikovi. Žiadosť sa presúva do nasledujúceho OZ. 

 

   Kolláriková Andrea, Horná Kráľová č. 227 – žiadosť o jednorazovú výpomoc 

 Kolláriková Andrea žiadala od OZ poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na dcéru. 

Poslanec Ing. Peter Šoka navrhol, aby bola žiadateľke poskytnutá finančná výpomoc vo výške 50,-Eur. 

 

 Uznesenie č. 649.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v hodnote 50,- Eur pre Andreu Kollárikovú, trvale 

bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 227. 

 

 



 

Hlasovanie: 

ZA: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Rábek, Lencsés) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 (Zabáková) 

 

Medovčíková Helena, Horná Kráľová č. 685 – žiadosť o výpomoc 

 Medovčíková Helena žiadala od OZ hmotnú výpomoc. Poslane Tibor Rábek navrhol, aby bola 

žiadateľke poskytnutá finančná výpomoc vo výške 50,-Eur.  

 

Uznesenie č. 650.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v hodnote 50,- Eur pre Helenu Medovčíkovú, 

trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami č. 685. 

Hlasovanie: 

ZA: 4 (Ing. Straňák, Kopiary, Rábek, Zabáková) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Šoka, Lencsés) 

 

Stojková Margita, Horná Kráľová č. 228 – žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 

2018 a prosba o odpracovanie za predchádzajúce roky 

 Stojková Margita žiadala od OZ  zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2018 a prosila 

o odpracovanie dlhu za predchádzajúce roky.  

Starosta obce povedal, že podľa VZN nie je možné znížiť poplatky za komunálny odpad a nie je 

možnosť odpracovania si dlhu za predchádzajúce roky. Ak nebude mať žiadateľka zaplatené poplatky 

za komunálny odpad a dane, nedostane finančný príspevok, ak oň bude žiadať.  

 

Uznesenie č. 651.II-OZ/2018 

OZ nesúhlasí so žiadosťou o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2018 pre Margitu 

Stojkovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 228. 

 

Poslanec Michal Lencsés sa v súvislosti s touto žiadosťou informoval, či majú dôchodcovia úľavy pri 

poplatkoch za komunálny odpad.  

Starosta obce Emil Rábek mu odpovedal, že áno a to nasledovné: 

1. občan, ktorý má preukaz ZŤP má úľavu 50% 

2. občan v dôchodkovom veku nad 62 rokov veku, ktorý je zároveň aj vdovec má úľavu 

50%. 

 

JUNIOR GAME spol. s r. o., Bratislava, Bebravská 11 – žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska 

k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier od 1.1.2018 

 Poslanci OZ nesúhlasia s vydaním súhlasného stanoviska na dobu neurčitú. Žiadosti sa 

nevyhovuje. Vedenie spoločnosti musí poslať novú žiadosť, ktorou požiadajú OZ o vydanie 

súhlasného stanoviska na dobu určitú, na jeden kalendárny rok. 

Uznesenie č. 652.II-OZ/2018 

OZ neschvaľuje žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu 

stávkových hier na dobu neurčitú pre spoločnosť JUNIOR GAME spol. s r. o., Bratislava, 

Bebravská 11. 

 Hlasovanie: 

ZA: 0 

PROTI: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková,  Rábek, Lencsés) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Nezisková organizácia Pierott – žiadosť o poskytnutie finančného daru 

Uznesenie č. 653.II-OZ/2018 

OZ neschvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného daru pre neziskovú organizáciu Pierott. 



 

 

 

Hlasovanie: 

ZA: 0 

PROTI: 2 (Ing. Straňák, Rábek) 

ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Šoka, Kopiary, Zabáková, Lencsés)  

 

Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 – žiadosť o zakúpenie interaktívnej 

tabule a notebooku 

Žiadosť musí podať riaditeľka ZŠ, nie zástupkyňa pre MŠ. 

Uznesenie č. 654.II-OZ/2018 

OZ neschvaľuje žiadosť o zakúpenie interaktívnej tabule a notebooku. 

 

Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373 – oznámenie o poškodenej streche 

 Pri obhliadke budovy telocvične bolo zistené poškodenie strechy a následné zatekanie do 

telocvične. Na streche je strešná krytina Gutta, ktorá bola pritĺkaná klincami, klince sa počas 

predchádzajúcich rokov vplyvom poveternostných podmienok vytrhali a na ich mieste ostali diery, cez 

ktoré zateká.  

 Starosta obce Emil Rábek predniesol na zasadaní komisie výstavby a ÚP prekontrolovanie 

strechy a v prípade poškodenia by komisia mala dať návrh na výmenu strešnej krytiny za trapézový 

plech. 

Uznesenie č. 655.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje obhliadku poškodenej strechy telocvične. 

 

Verejná súťaž - predaj obecného majetku hon UNO 180 Detvan  

 Starosta obce poskytol informácie k odpredaju obecného majetku – hon UNO 180 Detvan. Na 

odpredaj musí byť vyhlásená verejná súťaž. 

 Poslanci OZ sa pýtali, či by hon mohol byť predaný aj formou verejnej dražby a pred ňou by 

bola verejná obhliadka. Poslanec Michal Lencsés preverí, kto môže robiť dražbu. 

 V prípade vyhlásenia verejnej súťaže táto musí byť zverejnená na úradnej tabuli aj internetovej 

stránke obce. Určí sa termín, do ktorého sa môžu na obecný úrad doručiť obálky s ponúkanou cenou, 

zasadne komisia a tá rozhodne, či sa stroj predá alebo nie. 

Starosta obce navrhol komisiu v zložení: 

František Lešš – predseda komisie 

Tibor Pápay – člen komisie 

Mikuláš Ištokovič – člen komisie 

 

Uznesenie č. 656.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje komisiu na predaj obecného majetku. 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés)  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Poslanec Tibor Rábek navrhol odpredaj za sumu 6000,- Eur, poslanec Miloš Kopiary navrhol sumu 

6500,- Eur. 

 Uznesenie č. 657.II-OZ/2018 

OZ schvaľuje sumu 6000,- Eur za predaj honu. 

Hlasovanie: 

ZA: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Zabáková, Rábek)  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2( Kopiary, Lencsés) 

 



 

Zberný dvor 

 Starosta obce Emil Rábek priblížil situáciu ohľadom zberného dvora. Je zadané kolaudačné 

konanie, chce presunúť 1 počítač do unimobunky, ktorá je v areáli zberného dvora a mať v areáli 

rozmiestnené kamery, aby bol dvor pod dohľadom a záznam z kamery sa bude dať ukladať a prehrávať 

aj na obecnom úrade. 

 

Rekonštrukcia podkrovnej triedy materskej školy 

 Starosta obce Emil Rábek podal informatívnu správu o rekonštrukcii podkrovnej triedy 

materskej školy. Na škôlke už finišujú úpravy – vyrovnávajú sa schody, natiahne sa linoleum, trieda 

a šatňa sú už hotové. Rekonštrukcia je pred dokončením. V najbližších dňoch bude zadané kolaudačné 

konanie. 

 

Výstavba nových ulíc IBV Školská II 

 Starosta obce Emil Rábek informoval o výstavbe nových ulíc IBV Školská II. Prebehlo 

kolaudačné konanie na elektrinu, starosta obce zvolá terajších nových vlastníkov pozemkov a na 

základe prejaveného záujmu z ich strany sa rozhodne, či sa bude na nové ulice ťahať aj plynová 

prípojka.  

 

K bodu 11. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:25 hod.   

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Holečková 

            Horná Kráľová, dňa 23.02.2018 

 

 

 

         Emil  R á b e k 

starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Miloš Kopiary                  …………………………………. 

  

 

Ing. Peter Šoka     ………………………………….. 


