Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 20.6.2019
o 17.00 hod.
Prítomní: Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav,
LENICKÝ Marek, Ing. STRAŇÁK Štefan
Neprítomní:

Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana – ospravedlnená
LEŠŠ František - ospravedlnený
Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana - ospravedlnená
JUDr. CZIBULA Jozef – právnik obce - ospravedlnený
PeadDr. Blanka Horáková - riaditeľka ZŠ s MŠ - ospravedlnená
Ďalší prítomní: Mgr. Mária Holečková, ekonómka obce
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce
Mgr. Veronika Holubková, kronikárka obce
Anna Lenčéšová, pracovníčka obce
Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového a májového zasadnutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
4. Interpelácie poslancov
5. Obsah textu do kroniky obce za rok 2018
6. Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
7. Žiadosť o zvýšenie poplatku v ŠKD - ZŠ s MŠ, Žiadosť - zabezpečenie stojanu na
bicykle pred MŠ, Žiadosť ZŠ s MŠ - zabezpečenie kosenia v priestoroch školského
areálu.
8. Návrh platu hlavného kontrolóra obce
9. Žiadosť o osadenie lampy na ul. Sliváš I. 298/28 Ing. Marián Holečka
10. Žiadosť o schválenie verejného osvetlenia pre:
Slavomír Sysel a manž. Janka, Nad Humnami 419/49, 951 32 Horná Kráľová
Juraj Sysel a manž. Alexandra, Nad Humnami 420/47, 951 32 Horná Kráľová
František Lešš a manž. Martina, Nad Humnami 750/53, 951 32 Horná Kráľová
11. Informatívna správa o investičných akciách
12. MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
13. Poľovnícke združenie DUBINA – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
14. Rómske družstvo, Mário Bihari – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
15. Spolok urbárov a želiarov Horná Kráľová – žiadosť o splátkový kalendár
16. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových
sociálnych dávok
17. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019. upravujúce nájom nájomných bytov
postavených s podporou štátu
18. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej
19. Štatút obce Horná Kráľová
20. Žiadosť o vrátenie peňazí za opatrovateľskú službu – p. Pavol Rábek, Nad potokom
č.216/17, 951 32 Horná Kráľová
21. Žiadosť o zjednanie nápravy nezákonného postupu obce – Zita Mondočková
22. Rôzne
23. Záver

Starosta obce p. Emil Rábek zvolal piate zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou zo
dňa 12.06.2019 ( 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, Mgr. Máriu Holečkovú,
ekonómku obce, Mgr. Miloša Kopiaryho, hlavného kontrolóra obce,
Mgr. Veroniku Holubkovú, kronikárku obce a Annu Lenčéšovú, pracovníčku obce.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 5 poslanci a
OZ je uznášania schopné. (príloha č.2).
 Predniesol program rokovania, ktorý bol schválený.
Hlasovanie
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 87-V.-OZ/2019
OZ schválilo program rokovania bez pripomienok.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva
a návrhovej komisie.
 Za zapisovateľku určil Annu Lenčéšovú.
 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Ladislava Odrášku a Ing. Michala
Klinku.
 V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce
 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol zloženie:
Ing. Peter Šoka, predseda komisie
Marek Lenický, člen
Hlasovanie – overovatelia zápisnice:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 88-V.-OZ/2019
OZ schválilo za overovateľov zápisnice z piateho zasadnutia OZ poslancov:
Mgr. Ladislava Odrášku a Ing. Michala Klinku.

Hlasovanie – pracovné predsedníctvo:
ZA: 5 Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Števko.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 89-V.-OZ/2019
OZ schválilo za pracovné predsedníctvo v zložení: Emil Rábek, predseda
Ing. Peter Šoka, člen
Hlasovanie – návrhová komisia:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:
Uznesenie č. 90-V.-OZ/2019
OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení :
Ing. Peter Šoka, predseda komisie
Marek Lenický, člen
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z aprílového a májového zasadnutia OZ
(príloha č.3)
Uznesenie č. 91-V.-OZ/2019
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z aprílového a májového zasadnutia
OZ a konštatuje, že:
Uznesenia č. 54-II.-OZ/2019, Uznesenie č.58-II.-OZ/2019, Uznesenie č.62-II.-OZ/2019,
Uznesenie č.63-II.-OZ/2019, Uznesenie č.64-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 73-III.-OZ/2019 sú
v riešení
Mgr. Odráška sa informoval ako sa postúpilo pri riešení kanalizácie - ulica Športová.
Starosta uviedol, že bol s PaedDr. Urbánikom, starostom obce Močenok na rokovaní
s riaditeľom vodární, kde tento problém riešili. Zistilo sa, že problém, ktorý riešila naša obec
bol v obci Močenok a ten sa odstránil.
Uznesenie č.71-III.-OZ/2019, Uznesenie č.72-III.-OZ/2019, Uznesenie č. 74-III.-OZ/2019,
Uznesenie č.77-III.-OZ/2019, Uznesenie č.85-IV.-OZ/2019, Uznesenie č.86-IV.-OZ/2019
sú splnené.
K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
p. Straňák, občan obce sa informoval, kedy bude zavedený plyn, elektrika, voda a kanalizácia
na IBV II. Školská ul. a vybudovaná optická sieť.
Starosta obce informoval, že podklady ohľadom zapojenia plynu boli odoslané a nevidí
problém prečo by to nemohlo byť realizované.
Ing.Šoka odporučil preveriť to a dať stanovisko žiadateľom.
Starosta uviedol, že realizácia pripojenia vody a kanalizácie mala byť realizovaná v jarnom
období. Nakoľko sa udiali zmeny vo vedení vodárenskej spoločnosti celý proces sa spomalil.
Uviedol, že dňa 21.06.2019 má stretnutie s predstaviteľmi vodární. Naša obec má všetky
požadované dokumenty vydokladované. Čo sa týka optickej siete informoval, že OR PZ v
Šali zaslalo zamietavé stanovisko.
Pani Lenčéšová, občianka obce požiadala obec, aby o výsledku rokovania s vodárňami
starosta informoval žiadateľov o aktuálnej situácii. Ďalej vyslovila požiadavku navoziť na
prístupovú cestu suť, ktorá by v čase dažďov uľahčovala prístup na pozemky.

Starosta objasnil, že počkáme na vyjadrenie vodární po stretnutí a potom budeme pokračovať
v ďalšom konaní.
O 17.30 h sa na rokovanie obecného zastupiteľstva dostavil aj Ing. Štefan Straňák, poslanec
OZ. Počet prítomných poslancov sa zvýšil na 6.
K bodu 4 – Interpelácia poslancov
Ing. Klinka sa informoval v akom stave je žiadosť na čistenie dlhého kanála.
Odpovedal starosta obce – čistenie je zaradené do investičných akcií v budúcom roku,
náklady na čistenie bude znášať správca toku.
p. Števko mal otázku kedy je plánovaná rekonštrukcia chodníkov ulice Sereďská.
Starosta obce vysvetlil, že všetky práce v obci sa prispôsobujú aktuálne prebiehajúcej
rekonštrukcii kultúrneho domu v obci.
Ing. Klinka sa spýtal, prečo ešte nebola poslaná žiadosť na údržbu správcovi ciest III. triedy
nachádzajúcich sa v obci, ktorú spracoval, ako bolo dohodnuté.
Starosta obce uviedol, že žiadosť už bude poslaná na príslušnú inštitúciu.
K bodu 5 – Obsah textu do kroniky obce za rok 2018 (príloha č.4)
Z obsahom textu do kroniky obce za rok 2018 prítomných poslancov oboznámila Mgr.
Veronika Holubková.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 92-V.-OZ/2019
OZ schválilo obsah textu do kroniky obce za rok 2018 s pripomienkami.

K bodu 6 - Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
(príloha č.5)
Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 predniesla Mgr.
Mária Holečková, ekonómka obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol
rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Mgr. Kopiary – kontrolór obce zhodnotil záverečný účet ako správne spracovaný a odporučil
ho schváliť.
Mgr. Odráška sa zaujímal o aktuálnu čiastku v rezervnom fonde. Mgr. Holečková
informovala, že aktuálnu čiastku nemá vyčíslenú.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 93-V.-OZ/2019
OZ schválilo Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok
2018 bez výhrad. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce.

K bodu 7 - Žiadosť o zvýšenie poplatku v ŠKD - ZŠ s MŠ,
Žiadosť - zabezpečenie stojanu na bicykle pred MŠ,
Žiadosť ZŠ s MŠ - zabezpečenie kosenia v priestoroch školského areálu. (príloha č.6)
Zvýšenie poplatkov za ŠKD z 2 € na 5 € je potrebné na základe poplatkov za elektrinu, ktorá
sa v objekte školy spotrebuje v popoludňajších hodinách. Od septembra bude školský klub
otvorený od 6.30 hod. Opäť sa zvýšia náklady na elektrinu a pomôcky.
Rodičia požadujú stojan na svoje bicykle a bicykle detí, ktorými prichádzajú do materskej
školy. Materská škola nemá finančné prostriedky na zakúpenie stojana.
Kosenie areálu školy – veľké ihrisko, areál materskej školy a časť areálu školy. ZŠsMŠ nemá
školníka a z toho dôvodu žiadajú zriaďovateľa, aby kosenie zabezpečil.
Hlasovanie – zvýšenie poplatku v ŠKD – ZŠ s MŠ :
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 94-V.-OZ/2019
OZ schválilo zvýšenie poplatkov za školský klub detí pri ZŠ s MŠ Horná Kráľová na
5 €.
Hlasovanie – zabezpečenie stojanu na bicykle:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 95-V.-OZ/2019
OZ schválilo zabezpečenie stojanu na bicykle pred MŠ v obci Horná Kráľová.
Starosta obce uviedol , že obec bude zabezpečovať kosenie v priestoroch školského areálu.
Mgr. L.Odráška podotkol, že do budúcna by bolo vhodnejšie aby sa pri riešení takýchto
problémov, ako je zabezpečenie stojanu na bicykle a zabezpečenie kosenia v priestoroch
školy dohodol štatutár školy a obce na riešení a nepredkladali to do rokovania obecného
zastupiteľstva.

K bodu 8 - Návrh platu hlavného kontrolóra obce (príloha č.7)
Návrh platu hlavného kontrolóra predniesol Ing. Peter Šoka , zástupca starostu. Plat hlavného
kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
vyčíslená na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu
podľa počtu obyvateľov obce.
V zmysle §18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien u obcí
od 1001 do 3000 obyvateľov hlavnému kontrolórovi obce patrí plat 1,54 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok.
Plat hlavného kontrolóra
1013 x 1,54 x 30% (úväzok) = 468,00 eur
Mgr. Odráška sa opýtal, či má už nový hlavný kontrolór zmluvu a na aký úväzok je prijatý.
Mgr. Holečková ekonómka obce mu odpovedala, že pracovnú zmluvu má od 10.06.2019 bez
úväzku.

Ing. Šoka podal návrh, aby hlavný kontrolór pracoval na 30% - ný úväzok.
Hlasovanie - o 30% - nom úväzku:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 96-V.-OZ/2019
OZ schválilo 30% úväzok pre hlavného kontrolóra obce.
Ing. Straňák podal návrh na 0% - né zvýšenie platu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
ZA: 1 (Ing. Straňák)
PROTI: 5 ((Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko)
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Šoka podal návrh na 5 % - né zvýšenie platu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
ZA: 1 (Ing. Šoka)
PROTI: 1 (Ing. Straňák)
ZDRŽAL SA: 4( Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, )
Hlasovanie – za základný plat pre hlavného kontrolóra obce vo výške 468€, vyplácaný
s účinnosťou od 10.06.2019.
ZA: 6 (Ing. Straňák, Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 97-V.-OZ/2019
OZ schválilo plat pre hlavného kontrolóra obce, bude mu vyplácaný základný
navrhovaný plat vo výške 468 € s účinnosťou od 10.06.2019.
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce uviedol, aby mu bol schválený navrhovaný plat
bez navýšenia platu. V ďalšom období ak poslanci budú s jeho prácou spokojní, môžu mu
navrhnúť zvýšenie platu. Starosta obce dal hlasovať za navrhovaný plat pre hlavného
kontrolóra obce.
K bodu 9 - Žiadosť o osadenie lampy na ul. Sliváš I. 298/28 Ing. Marián Holečka
(príloha č.8)
Ing. Marián Holečka žiadal o osadenie lampy verejného osvetlenia.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 98-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo osadenie lampy verejného osvetlenia pre Ing. Mariána
Holečku, Sliváš I. č.d. 298/28, 951 32 Horná Kráľová s tým, že žiadateľ bude znášať
náklady na zriadenie, nakoľko úsek nie je v správe obce.

K bodu 10 - Žiadosť o schválenie verejného osvetlenia pre: (príloha č.9)
Slavomír Sysel a manž. Janka, Nad Humnami 419/49, 951 32 Horná Kráľová
Juraj Sysel a manž. Alexandra, Nad Humnami 420/47, 951 32 Horná Kráľová
František Lešš a manž. Martina, Nad Humnami 750/53, 951 32 Horná Kráľová
Ing. Šoka informoval, že komisia výstavby a územného plánovania odporúča schváliť
uvedené žiadosti o verejné osvetlenie s tým, že realizáciu zabezpečí obec a náklady na
zriadenie bude znášať žiadateľ.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 99-V.-OZ/2019
OZ schválilo zapojenie osvetlenia k existujúcemu verejnému osvetleniu pre:
Slavomír Sysel a manželka Janka, Nad Humnami č.419/49, 951 32 Horná Kráľová
Juraj Sysel a manž. Alexandra, Nad Humnami 420/47, 951 32 Horná Kráľová
František Lešš a manž. Martina, Nad Humnami 750/53, 951 32 Horná Kráľová
s tým, že žiadatelia budú znášať náklady na zriadenie, nakoľko úsek nie je v správe
obce.
K bodu 11 –Informatívna správa o investičných akciách
Predseda komisie Ing. Peter Šoka informoval prítomných poslancov o investičných akciách.
Starosta obce Emil Rábek a Ing. Šoka podrobne oboznámili o všetkých prácach, ktoré boli
realizované na kultúrnom dome. Ďalej informovali, že v súčasnosti prebieha zateplenie
vonkajšieho plášťa budovy.
Ing. Straňák, sa pýtal na klímu v kultúrnom dome a vonkajšiu úpravu .
Starosta obce a Ing. Šoka objasnili, že kultúrny dom bude vybavený klímou inštalovanou do
stropu a vonkajšie úpravy sa plánujú až po realizácii odvodnenia okolia. V súvislosti s týmto
informoval, že bolo nutné odizolovať časť obvodových múrov, ktoré boli vlhké. Ďalej
oboznámil, že do budúcna sa bude realizovať aj modernizácia kuchyne.
Ďalšou investičnou akciou je Hasičská zbrojnica, kde obec zabezpečila materiál na
rekonštrukciu a práce si členovia hasičského zboru zabezpečujú brigádnicky sami po betonáž
deky. Ostatné práce zabezpečí firma, ktorá vyhrá súťaž verejného obstarávania.
Pri projekte MŠ v obci je projekt podaný a čaká sa na informácie, či obec uspela.
Uznesenie č. 100-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o investičných akciách obce.
K bodu 12 - MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu dotáciu (príloha č.10)
MS SČK Horná Kráľová požiadal o mimoriadnu dotáciu na výlet „Spoznávanie krás
Slovenska“ a na varenie gulášu počas Dní obce – Hodov v hodnote 1000€.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Šoka podal návrh na schválenie mimoriadnej dotácie vo výške 100 € na varenie gulášu
počas Dní obce – Hodov.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 101-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu v hodnote 100 € pre MS SČK
v Hornej Kráľovej na varenie gulášu počas Dní obce – Hodov.
K bodu 13 – Poľovnícke združenie DUBINA, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť
o mimoriadnu dotáciu (príloha č.11 )
Poľovnícke združenie „DUBINA“ požiadali o mimoriadnu dotáciu vo výške 600 € na akcie:
(viď. príloha).
Mgr. Holečková uviedla, že táto žiadosť bola prerokovaná vo finančnej komisii, kde sa zhodli
na tom, aby im požadovaná suma bola schválená s tým, že musia dodržať termín zúčtovania
dotácie, prípadne finančná komisia odporúča rozdeliť požadovanú čiastku na viac častí.
Starosta obce dal hlasovať o požadovanej sume 600 €.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Šoka podal návrh na schválenie dotácie 100 € na varenie gulášu počas Dní obce – Hodov.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 102-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazovú finančnú pomoc v hodnote 100 € pre
Poľovnícke združenie DUBINA, 951 32 Horná Kráľová na varenie gulášu počas Dní
obce – Hodov.
K bodu 14 - Rómske družstvo, Mário Bihari – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
(príloha č. 12)
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 103-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazovú finančnú pomoc v hodnote 100 € pre
Rómske družstvo na varenie gulášu počas Dní obce – Hodov.

K bodu 15 - Spolok urbárov a želiarov Horná Kráľová – žiadosť o splátkový kalendár
(príloha č. 13 )
Spolok urbárov a želiarov požiadal obecný úrad o splátkový kalendár na úhradu miestnych
daní.
Starosta obce informoval o situácii v Spolku urbárov a želiarov, objasnil informácie o stave
majetku urbariátu a na základe pripomienok poslancov navrhol žiadosť postúpiť na
prerokovanie JUDr. Czibulovi - právnikovi obce. Po vyjadrení právnika navrhuje žiadosť
zaradiť na najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu 16 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
jednorazových sociálnych dávok (príloha č.14)
VZN č.1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok bolo zverejnené
na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na stránke obce. Keďže k tomuto VZN neboli
žiadne pripomienky od občanov ani poslancov OZ Ing. Peter Šoka dal návrh na schválenie
VZN.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 104-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach
poskytovania jednorazových sociálnych dávok.

K bodu 17 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 upravujúce nájom nájomných
bytov postavených s podporou štátu (príloha č.15)
Na základe pripomienok poslancov starosta obce navrhol za účasti hlavného kontrolóra obce
postúpiť uvedené VZN na prerokovanie JUDr. Czibulovi – právnikovi obce. Tento bod sa
stiahol z rokovania a presúva sa na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu 18 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej príloha č.16)
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 105-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok obce Horná Kráľová.

K bodu 19 – Štatút obce Horná Kráľová (príloha č. 17)
Na základe pripomienok poslancov starosta obce navrhol za účasti hlavného kontrolóra obce
postúpiť uvedený Štatút obce na upravenie JUDr. Czibulovi, právnikovi obce. Po formálnych
úpravách odporúčajú Štatút obce schváliť. Tento bod sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.
K bodu 20 – Žiadosť o vrátenie peňazí na opatrovateľskú službu – p. Pavol Rábek, Nad
potokom č. 216/17, 951 32 Horná Kráľová (príloha č.18)
Na základe pripomienok poslancov Ing. Straňák, poslanec obce navrhol postúpiť uvedenú
žiadosť JUDr. Czibulovi, právnikovi obce, aby vydal stanovisko k tejto žiadosti. Tento bod
sa sťahuje z rokovania a presúva sa na ďalšie zasadnutie OZ.
K bodu 21 – Žiadosť o zjednanie nápravy nezákonného postupu obce – Zita
Mondočková (príloha č. 19)
Právna zástupkyňa p. Zity Mondočkovej žiada o zjednanie nápravy nezákonného postupu
obce týkajúceho sa prenájmu pozemku parc. registra „C“ nachádzajúceho sa v k.ú. Horná
Kráľová, parc. č. 300/77, kde žiada obec, aby vlastnícke právo k pozemku parc. č. 300/77
previedla p. Mondočkovej priamym predajom podľa § 9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou p. Mondočkovej a pozemok priľahlý, a to za cenu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote
pozemku stanovenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, čím by sa vzniknutý spor
definitívne aj do budúcnosti vyriešil.
Ing. Šoka tlmočil záver z komisie výstavby a územného plánovania, objasnil okolnosti a fakty
vzniku zmluvy a priebehu nájmu s menovanou. Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór obce
informoval, že pokým je platná zmluva, žiadateľka má právo užívať pozemok a musí platiť
nájomné. Obec nemá povinnosť uvedený pozemok predať.
Komisia výstavby a územného plánovania odporúča dodržanie platnej nájomnej zmluvy.
Neodporúča priamy predaj priľahlého pozemku, nesúhlasí s podmienkami, ktoré uvádza
nájomca nakoľko zmluva uzatvorená dňa 10.05.2017 je platná.
Na základe pripomienky Ing. Straňáka a poslancov je táto žiadosť postúpená na prerokovanie
právnikovi JUDr. Jozefovi Czibulovi.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje ponechať platnú zmluvu a neodporúča priamy predaj
pozemku.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 106-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo odporúča nepreviesť vlastnícke právo k pozemku parc. č. 300/77
piamym predajom na p. Zitu Mondočkovú.

K bodu 22 – Rôzne
Mgr. Odráška Navrhol nový cenník za inzerciu v Kráľovských zvestiach, ktorý by bol platný
od 01.07.2019. Navrhol prijať nový cenník uznesením. Vznikom nového cenníka sa ruší
pôvodný. (príloha č.20)
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 107 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový cenník občasníka Kráľovských zvestí
s platnosťou od 01.07.2019 a tým ruší uznesenie č. 17-V.-OZ/2011 cenník Kráľovských
zvestí.
p. Števko sa informoval, či sa plánuje rekonštrukcia domu smútku z dôvodu zatekania
strechy.
Starosta oboznámil poslancov, že oprava strechy domu smútku sa plánuje a čaká sa na výzvu .
Projekt je urobený a môže sa podať od 09. 2019.
Šoka dal návrh na odmenu pre p. Alžbetu Leššovú v sume 100 €, ktorá sa stará o
prevádzkovanie sauny a telocvične.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 108 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo 100 € pre pani Alžbetu Leššovú, ktorá sa stará
o prevádzkovanie sauny a telocvične.
Ing. Šoka uviedol, že na komisii výstavby a územného plánovania sa opätovne prejednávala
žiadosť Kristíny Zabákovej, ul. Školská 387, 951 32 Horná Kráľová ktorá požiadala
o odpredaj pozemku pod domom parc.č. 107/19 o výmere 22 m2. Komisia výstavby
a územného plánovania odporúča odpredaj s osobitým zreteľom, dať vypracovať znalecký
posudok, pričom náklady bude znášať žiadateľka.
Mgr. Kopiary poznamenal, že najprv teba dať vypracovať znalecký posudok.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 109- V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku pod domom parc. č. 107/19 o výmere
22 m2 pre Kristínu Zabákovú, ul. Školská 387, 951 32 Horná Kráľová ako prípad
osobitého zreteľa za podmienok, že obec dá vypracovať znalecký posudok a náklady na
vypracovanie znaleckého posudku bude znášať žiadateľka.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová na II. polrok
2019
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 (príloha č. 21 )
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 110- V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná
Kráľová na II. polrok 2019.
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová na
II. polrok 2019:
1. Kontrola nájomných zmlúv
2. Kontrola výberu miestneho poplatku za komunálne odpady
3. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
5. Kontrola plnenia povinnosti povinného zverejňovania obcou.
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce predniesol poslancom nakoľko je ako hlavný
kontrolór obce zamestnaný na 30 % úväzok a naďalej je zamestnancom MsÚ v Šali žiadosť
o schválenie, aby naďalej mohol vykonávať zárobkovú činnosť.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 111 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby hlavný kontrolór Mgr. Miloš Kopiary mohol
naďalej vykonávať zárobkovú činnosť.

Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov o tom:
- bývalému hlavnému kontrolórovi bolo zo zákona vyplatené jedno mesačné odchodné zo
zárobku,
- Obec dostala prípis od právnej zástupkyne o.z. Monika. Obec žiadala zaslať podklady
klientov, ktorí navštevujú toto zariadenie. Žiadali sme písomne preukázať v akom období toto
zariadenie navštevovali a tiež aby nám zaslali prevádzkové náklady na týchto klientov. Zatiaľ
sme informáciu nedostali, tak sme opätovne vyzvali o zaslanie týchto podkladov,
- starosta informoval o tom, že sa zúčastnil pojednávania s bývalou riaditeľkou ZŠ Mgr.
Porhajašovou ohľadom výpovede z pracovného pomeru. Toto pojednávanie nebolo ukončené
a ešte bude ďalšie cca v októbri 2019,
- BIO skládka na Lúkach – z PZO boli drtiť odpad a zničili tam drtičku
- rokovanie o hnojovej nádrži, ktorá je na pozemku, ktorý patrí obci bolo v Močenku –
stavba je nelegálne postavená na pozemku obce,

- Kultúrny dom – pripravujú sa rozpočtové opatrenia na rozvody, nábytok, zariadenie WC.
Pani Dúcová, občianka obce - v prípade vytvorenia novej ulice sa informovala o vysporiadaní
pozemkov u vlastníkov, ktorí bývajú mimo obce.
Ing. Šoka uviedol, že v prípade oslovenia dotknutých občanov je potrebné jednať v zastúpení
ulice, nie obce.

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21.20 hod.
Zapísala: Anna Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 20.06.2019

--------------------------------------Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová
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