Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 26. júla 2018 o 17.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František,
ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, BIHARI Mário, Ing. ŽIAK

Vladimír
Neprítomný: KOPIARY Miloš
Ďalší prítomní:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce
Mgr. Helena Šuvadová, štatutár o.z. Monika

PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci

2. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov Hornej Kráľovej z februára až apríla 2018

o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb – ambulantnej a opatrovateľskej služby

3. Prejednanie a následné schválenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ambulantnej
a opatrovateľskej medzi poskytovateľom Monika o.z. a obcou Horná Kráľová
4. Poverenie starostu obce podpísaním zmluvy o zabezpečení a poskytovaní sociálnych
služieb
5. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie ambulantnej a opatrovateľskej služby
a jeho schválenie
6. Interpelácia poslancov
7. Schválenie počtu poslancov vo volebnom obvode Horná Kráľová na volebné obdobie
2018-2022
8. Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Rôzne
12. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal piate zasadnutie obecného zastupiteľstva
zo dňa 17.07.2018 /príloha č. 1/.

pozvánkou

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, zapisovateľku Mgr. Máriu Holečkovú a ostatných
prítomných.
 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.
 Starosta obce Emil Rábek oboznámil poslancov, že rokovanie obecného zastupiteľstva bolo
zvolané na základe žiadosti 3 poslancov. Body programu nie sú uvedené v správnom poradí.
Ak chcú poslanci pokračovať podľa určeného programu, hlavne bodmi 2 a 3, musia sa najprv
zrušiť uznesenia z minulého zasadnutia OZ č. 687 a 688, ktoré sa konalo 08. 06. 2018.
Z každého bodu v programe bolo treba spraviť 2 samostatné body - zvlášť na ambulantnú
a zvlášť na opatrovateľskú službu.







Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva
a návrhovej komisie
Za zapisovateľku určil Mgr. Máriu Holečkovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Vladimíra Žiaka 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:
- Mário Bihari, predseda
- Michal Lencsés, člen

Uznesenie č. 698.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z piateho zasadnutia OZ poslancov Ing. Vladimíra Žiaka
a Ing. Petra Šoku.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 699.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 700.- V.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Mário Bihari, predseda
- Michal Lencsés, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 701.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje program rokovania piateho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci

2. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov Hornej Kráľovej z februára až apríla 2018

o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb – ambulantnej a opatrovateľskej služby

3. Prejednanie a následné schválenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ambulantnej
a opatrovateľskej medzi poskytovateľom Monika o.z. a obcou Horná Kráľová
4. Poverenie starostu obce podpísaním zmluvy o zabezpečení a poskytovaní sociálnych
služieb
5. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie ambulantnej a opatrovateľskej služby
a jeho schválenie

6. Interpelácia poslancov
7. Schválenie počtu poslancov vo volebnom obvode Horná Kráľová na volebné obdobie
2018-2022
8. Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Rôzne
12. Záver
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 687-IV.–OZ/2018 - návrh zmluvy o poskytovaní
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania
sociálnej služby na rozpočtový rok 2018.
Uznesenie č. 702.-V.-OZ/2018
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 687-IV.-OZ/2018.
Hlasovanie:
ZA: 3 (Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 1(Zabáková)
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 688-IV.–OZ/2018 - návrh zmluvy o poskytovaní
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania
sociálnej služby na rozpočtový rok 2018- opatrovateľská služba.
Uznesenie č. 703.-V.-OZ/2018
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 688-IV.-OZ/2018.
Hlasovanie:
ZA: 2 (Rábek, Lencsés)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 2(Zabáková, Bihari)
Poslanec Michal Lencsés povedal, že hlasovanie o zrušení uznesení č. 687 a 688 sa netýkalo bodov 2
a 3 programu piateho zasadania Obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Emil Rábek mu odpovedal, že sa nemôže rokovať o žiadostiach, ak nie je podpísaná
zmluva medzi obcou a Monika, o. z.
Poslanec Michal Lencsés – rokovalo sa o zrušení uznesení, tie sa nezrušili, prečo starosta obce
preskočil body 2 a 3?
Odpovedal mu Ing. Ján Prachár, kontrolór obce, že boli žiadosti, ktoré sa riešili uznesením, je na
poslancoch obecného zastupiteľstva, či uznesenia zrušia alebo nie. Voči občanom boli negatívne –
nechceme, aby bola opatrovateľská služba zabezpečená. Obec by sa mala zaregistrovať na VÚC a do
rozpočtovníctva do 31. 08. 2018 zahrnúť aj výdavky na opatrovateľskú službu. Obec zo zákona musí
vykonávať opatrovateľskú službu buď interne – vlastné opatrovateľky alebo externe – využívať služby
poskytovateľov opatrovateľskej služby (napr. Monika o. z.). Opatrovateľská služba sa nedá riešiť
z jedného dňa na druhý.
Poslanec Tibor Rábek povedal, že by sme opatrovateľskú službu mali podporiť, peňazí máme dosť.
V decembri schválili poslanci rozpočet obce vo výške vyše 510.000,-Eur, ministerstvo financií
uverejnilo na svojej stránke, že obec Horná Kráľová hospodári so sumou 549.000,-Eur.
Hlavný kontrolór obce Ing. Prachár mu odpovedal, že dané položky, ktoré sú od štátu navyše, nie sú
povinní schvaľovať poslanci OZ. Ak nám ich štát nedá, nedá sa súdiť so štátom, rozdiel vyplatený
nebude. Sú veci, ktoré do rozpočtu zapracovať nevieme. Zmeny v rozpočte by sa nemali robiť po 31.
auguste.
Starosta obce Emil Rábek povedal, že rozpočet sa schvaľuje v decembri, Národná rada rozpočet
schvaľuje v januári, obec nikdy nevie, koľko € dostane. Opatrovateľská služba sa bude riešiť, sú

vydané výzvy na príspevok na mzdy opatrovateliek. Je na rozhodnutí poslancov, či bude mať obec
vlastnú alebo externú opatrovateľskú službu. Monika o. z. nemá zmluvu s obcou, ak chcú dostať
dotáciu od obce, musia mať podpísanú zmluvu.
Poslanec Michal Lencsés navrhol, aby sa k bodom 2 a 3 mohla vyjadriť aj pani Šuvadová, štatutár
Monika, o. z.
Uznesenie č. 704.-V.-OZ/2018
OZ neschvaľuje návrh poslanca Michala Lencsésa, aby sa k bodom 2 a 3 mohla vyjadriť pani
Šuvadová.
Hlasovanie:
ZA: 3 (Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 1(Zabáková)
Zástupca starostu Ing. Štefan Straňák navrhol, aby sa k bodu 2 vyjadrili všetci poslanci.
Poslanec Ing. Peter Šoka vyjadril názor, že pani Šuvadová poskytuje opatrovateľskú službu, mali by
sme jej poskytnúť nejaké finančné prostriedky, keďže pokračuje v poskytovaní opatrovateľskej služby
od 01. 05. 2018.
Ing. Ján Prachár, kontrolór obce uviedol, že dotácia sa môže schváliť až na základe žiadosti o dotáciu
a je potrebné sa dohodnúť na sume.
Body 2, 3 a 4 sa na piatom zasadnutí OZ konanom dňa 26. 07. 2018 neriešili, nakoľko neboli zrušené
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 5. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie ambulantnej a opatrovateľskej služby
a jeho schválenie
Poslanec Tibor Rábek navrhuje zmenu rozpočtu a následné poskytnutie sumy 11.000,-Eur
občianskemu združeniu Monika.
Ing. Peter Šoka, poslanec OZ, položil otázku, či je 11.000,-Eur postačujúca suma? Navrhol sumu
15.000,-Eur.
Odpovedal mu Emil Rábek, starosta obce, že je potrebné, aby zasadla finančná komisia, aby povedali,
koľko Eur je k dispozícii.
Tibor Rábek, poslanec OZ, uviedol, že deti sa nevedia postarať o svojich rodičov, nakoľko sú vo veku,
keď ešte pracujú, preto treba mať opatrovateľskú službu.
Mariana Zabáková, poslankyňa OZ, súhlasí, aby bola v obci vytvorená alebo prevádzkovaná
opatrovateľská služba, treba však zvážiť, čo bude pre obec výhodnejšie, či vytvorenie vlastnej
opatrovateľskej služby alebo využívanie externých služieb poskytovateľov.
Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce povedal, že obec sa dostatočne stará o občanov aj
dôchodcov – akcie pre dôchodcov, posedenia, každotýždňové stretnutia dôchodcov. O dôchodcov by
sa mala postarať rodina. Podľa jeho názoru by opatrovateľská služba mala byť len pre toho, o koho sa
nemá kto postarať a nie platiť plnú sumu za opatrovateľskú službu, ale dofinancovať občanovi túto
službu. Rozvoj obce sa darí len vďaka dotáciám, ktoré sú poskytované na väčšie projekty, malé sa
financujú z vlastných zdrojov.
Ing. Ján Prachár, kontrolór obce uviedol, že občan môže o finančný príspevok požiadať aj súkromne.
Uznesenie č. 705.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením na sociálnu službu v sume 11.000,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Bihari)
PROTI: 1 (Ing. Šoka)
ZDRŽAL SA: 2 (Lencsés, Ing. Žiak)

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Interpeloval poslanec Tibor Rábek - vyjadril poďakovanie pracovníkom OÚ za vykosenie
a vystrihanie kríkov na chodníku medzi Hlavnou ulicou a ulicou Domoviny.
Interpelovali poslanci Mariana Zabáková a Tibor Rábek - poďakovali pracovníkom obecnému úradu
za úpravu chodníka a jarku na Hlavnej ulici pri zastávke Domoviny.
Interpeloval poslanec Mário Bihari, že pri pani Turjanovej je veľký výmoľ, trčí v ceste aj kari sieť,
bolo by ho treba opraviť.
K bodu 7. Schválenie počtu poslancov vo volebnom obvode Horná Kráľová na volebné obdobie
2018-2022
Poslanec Tibor Rábek navrhol, aby aj v nasledujúcom období bolo v obci 9 poslancov.
Uznesenie č. 706.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje počet 9 poslancov vo volebnom obvode Horná Kráľová na volebné obdobie 20182022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 8. Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ /Príloha č. 3/
Uznesenie č. 707.- V.-OZ/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 353-IV.-OZ/2016, 499-IV.-OZ/2017, 614-X.-OZ/2017, 687-IV.-OZ/2018,
688-IV.-OZ/2018, 693-IV.-OZ/2018, 694-IV.-OZ/2018, 697-IV.-OZ/2018 sú splnené
- uznesenie č. 692-IV.-OZ/2018 sa plní
- uznesenie č. 574-VIII.-OZ/2017 sa presúva do konca volebného obdobia
- uznesenia z OZ dňa 25.08.2017 – č. 549-VII.-OZ/2017 – sa rieši, č. 550-VII.-OZ/2017 – sa presúva
do konca volebného obdobia
- uznesenia z OZ dňa 16.12.2016 – č. 434-VII.-OZ/2016 a 437-VII.-OZ/2016 – presúva sa do konca
volebného obdobia
Body č. 9 a 10 sa neriešili kvôli nezrušeniu uznesení z 08. 06. 2018 a neprijatiu nových uznesení.
K bodu 11. Rôzne
Starosta obce Emil Rábek predniesol návrh na rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné
obdobie 2018-2022.
Uznesenie č. 708-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje plný rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce Horná Kráľová na celé funkčné
obdobie 2018-2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés,, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Poslanec Michal Lencsés povedal, že pri navážaní skládky TKO sa zničila cesta, kedy bude opravená?
Odpovedal mu Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce, že je prísľub, že do konca septembra
ENVI-GEOS cestu opraví.
Poslanec Michal Lencsés mohol pre obec získať dotáciu vo výške 75.000,-Eur, aktivita z jeho strany
bola vyvinutá, ale podpora a záujem zo strany obce bola nulová.
Zástupca starostu Ing. Štefan Straňák uviedol, že bola ponúknutá len jedna ponuka na traktor. Michal

Lencsés odpovedal, že ak by bola schválená kúpa traktora, boli by ponúknuté aj ostatné.
Preplatenie dovolenky starostovi obce bolo nezákonné – na predchádzajúcom zasadaní OZ dal
právnikovi obce prešetriť, či preplatenie dovolenky starostovi obce bolo v rámci zákona. Uviedol to na
príklade starostu s okresu Žilina, kde toto prešetroval aj Krajský súd aj Ústavný súd.
Odpovedal mu starosta obce Emil Rábek, že dotyčný starosta mal dovolenku preplatenú nezákonne,
ale pochybila aj právnička poškodeného starostu.
Poslankyňa Mariana Zabáková nevie, o čom pán Lencsés hovoril, pretože na predchádzajúcom
zasadaní OZ podal niečo právnikovi, nevie, čo bolo v liste, koho sa to týkalo.
Ing. Ján Prachár, kontrolór obce povedal, že toto by mal prešetriť právnik, spraviť analýzu a poslanci
by mali zrušiť uznesenie. Návrh na zrušenie uznesenia môže podať aj pán Lencsés.
Zástupca starostu, Ing. Štefan Straňák, v zákone sa hovorí, že ak si starosta nemohol vyčerpať
dovolenku, môže mu byť preplatená. Kto teraz prešetrí, či si starosta dovolenku mohol vyčerpať alebo
nie?
Poslanec Michal Lencsés podal návrh na zrušenie uznesenia č. 477.-I.-OZ/2017.
Uznesenie č. 709-.IV-OZ/2018
OZ neschvaľuje zrušenie uznesenia č. 477.-I.-OZ/2017.
Hlasovanie:
ZA: 2 (Rábek, Lencsés)
PROTI: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Bihari, Ing. Žiak )
ZDRŽAL SA: 1 (Zabáková)
Poslanec František Lešš navrhol, aby obec pokračovala v oprave a dláždení chodníkov. Navrhuje
pokračovať Sereďskou ulicou, opraviť aj rozšíriť chodník.
Uznesenie č. 710-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje opravu a rozšírenie chodníka na Sereďskej ulici na pravej strane v smere do obce
Hájske.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Lencsés,, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1 (Rábek)
Ing. Vladimír Žiak odišiel o 18,40hod.
Žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie zvýšenia poplatkov stravného pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých
stravníkov od 01. 09. 2018 /Príloha č. 4/
Uznesenie č. 711-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o schválení zvýšenia poplatkov stravného pre deti MŠ, žiakov ZŠ
a dospelých stravníkov od 01. 09. 2018.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Žiadosť Mária Bihariho o príspevok na varenie gulášu na obecné dni v roku 2018 /Príloha č. 5/
Uznesenie č. 712-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje rokovanie o žiadosti Mária Bihariho.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés,, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 713-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimoriadnej dotácie na varenie gulášu na Obecné dni pre
rómske družstvo v sume 100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:55 hod.

Zapísala:

Mgr. Mária Holečková
Horná Kráľová, dňa 26.07.2018

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Žiak

………………………………….

Ing. Peter Šoka

…………………………………..

