
 

Z á p i s n i c a 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 

28.11.2019 o 17.00 hod. 

 

Prítomní: Emil RÁBEK, starosta obce 

                Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav,    

LENICKÝ Marek , LEŠŠ František ,  Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana   

 

 

Neprítomní :       Ing. Straňák Štefan - ospravedlnený  

                           Števko Ondrej - ospravedlnený 

                           Ing. Sláviková Zuzana - ospravedlnená 

                                                                    

Ďalší prítomní:    Mgr. Holečková Mária, ekonómka obce 

                            Anna Lenčéšová, pracovníčka obce 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ 

3. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

4. Interpelácie poslancov 

5. Informatívna správa o investičných akciách obce 

6. DOXXbet, s.r.o Kálov 356,010 01 Žilina – žiadosť o súhlas s umiestnením kurzových 

stávok 

7. SYNOTtip, Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad Matejovce – žiadosť o udelenie 

súhlasu a vydanie vyjadrení 

8. ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu 

obce s prevádzkovaním kurzových stávok 

9. Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých  - žiadosť o dotáciu z rozpočtu 

obce 

10. Poľovnícke združenie DUBINA – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

11. Futbalový klub KFC Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

12. Miestny odbor Matice slovenskej – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

13. Miestna organizácia Csemadok – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

14. MS SČK – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

15. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok – žiadosť o mimoriadnu dotáciu na r.2019 

16. Domov dôchodcov Milosrdného samaritána, Sv. Gorazda 569/30, 951 31 Močenok – 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

17. Tibor Pápay, Hlavná 512, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce 

18. Franko Horváth, Topoľová 68, Horná Kráľová 

Andrea Odrášková, Sereďská 673, 951 32 Horná Kráľová 

Denisa Lenčéšová, Hlohovecká 276, 951 32 Horná Kráľová  - žiadosť o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu pozemku 

19. Spolok urbárov a želiarov – žiadosť o splácanie vyrubenej dane z nehnuteľnosti    

20. Róbert Dičér, Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava – žiadosť o súhlas s rekonštrukciou 

hrobového miesta 



21. VZN č.4 /2019 o dani z nehnuteľnosti, o miestom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 

o miestnej dani za ubytovanie a o miestnej dani za psa na rok 2020 

22. Martina Slamková, Hostinec ZOBOR, Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová – 

žiadosť o ponechaní otváracích hodín 

23. Futbalový klub KFC Horná Kráľová, Hlavná 17, Horná Kráľová – žiadosť o zníženie 

výšky nájomného za hospodársku budovu 

24. ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar 

25. Materská škola Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar 

26. Správa z kontroly nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a kontroly 

dodržania ich dodržiavania 

27. Ing. Štefan Straňák – žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou piatich rodinných 

domov 

28. Rôzne 

29. Záver 

 

 

Starosta obce p. Emil Rábek zvolal siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou  zo 

dňa 21.11.2019 ( 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,                                      

            Annu Lenčéšovú, pracovníčku obce. 

Skonštatoval,  že podľa  prezenčnej listiny  sa zasadnutia OZ zúčastnili 6 poslanci a  

OZ je uznášania schopné. (príloha č.2). 

 Predniesol program rokovania  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Hlasovanie za navrhovaný program: 

ZA:   6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, p. Lešš, p. Lenický, Mgr. Slováková)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

  

Uznesenie č.  128-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaný  program rokovania bez pripomienok. 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva 

a návrhovej komisie. 

 Za zapisovateľku určil Annu Lenčéšovú. 



 Za overovateľov zápisnice navrhol  poslancov: 

Ing. Michal Klinka 

František Lešš  

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:    ZA:   6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš, Lenický, Mgr. Slováková)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

    

  

Uznesenie č.  129-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice  zo siedmeho zasadnutia OZ 

poslancov: Ing. Michala Klinku a Františka Lešša.  

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného 

predsedníctva: 

- Emil Rábek, starosta obce 

- Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:  6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

    

 

Uznesenie č.  130-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovné predsedníctvo  v zložení: 

Emil Rábek, starosta obce  

Ing. Peter Šoka, zástupca starostu. 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol zloženie: 

     Mgr. Diana Slováková – predsedníčka 

     Marek Lenický - člen 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 



ZA:   6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

   

 

Uznesenie č.  131-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Diana Slováková – predsedníčka 

Marek Lenický – člen 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z novembrového  zasadnutia OZ  

( príloha č.3 ) 

 

Uznesenie č.62-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 95-V.-OZ/2019, Uznesenie č.98- V.-OZ/2019, 

Uznesenie č. 106. V.- OZ/2019, Uznesenie č. 109 – V.-OZ/2019, Uznesenie č. 110 – V.- 

OZ/2019, Uznesenie č. 117- VI.-OZ/2019, Uznesenie č. 124- VI.-OZ/2019, Uznesenie č. 125- 

VI.-OZ/2019   sú v riešení  
 

Uznesenie č.54-II.-OZ/2019, Uznesenie č.58-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 73-III.-OZ/2019,  , 

Uznesenie č.116-VI.-OZ/2019, Uznesenie č. 1184-VI.-OZ/2019,Uznesenie č.119-VI.-

OZ/2019, Uznesenie č.120-VI.-OZ/2019, Uznesenie č.121-VI.-OZ/2019, Uznesenie č.122-

VI.-OZ/2019, Uznesenie č.123-VI.-OZ/2019, Uznesenie č.126-VI.-OZ/2019, Uznesenie 

č.127-VI.-OZ/2019  sú splnené. 

 

Mgr. Odráška sa informoval na uznesenie č. 125- VI.-OZ/2019, ktoré je v riešení. Chcel 

vedieť ako sa postúpilo v tejto žiadosti. 

Starosta obce odpovedal, že svetlá sú zakúpené, no nie je to zatiaľ zrealizované, ale vyrieši sa 

to. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení. 
 

Uznesenie č.  132-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

 

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

  

p. Móryová uviedla, že tuje pri Božskom srdci  sú prerastené a bolo by dobre ich ostrihať 

alebo vyklčovať, aby  pri väčšom vetre tuje nepoškodili sochu. 

Starosta obce navrhol tuje vypíliť a nasadiť nové stromy. 

Mgr. Slováková je tiež za to, aby sa tieto staré stromy vypílili a nasadili sa nové. 

Starosta obce dal hlasovať o vypílení stromov a nasadení nových stromov. 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 



ZA:   6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

Uznesenie č.  133-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo schválilo vypílenie tují pri soche Božské srde a nasadenie nových 

stromov v termíne do 31.03.2020. 

 

Návrh bol schválený. 

 

p. Tóthová, občianka obce chce vedieť, že podľa akých pravidiel sa pochováva v cintoríne. 

Predniesla svoj problém s hrobovým miestom. 

Starosta obce uviedol, že sa na tom mieste bol pozrieť dvakrát a všetko je v poriadku. 

Pani Tóthová mu oponovala, že nie je to v poriadku. 

Mgr. Slováková sa opýtala, či obec má nejakú smernicu alebo VZN podľa čoho sa pochováva 

na cintoríne. 

Starosta obce navrhol, aby ráno t. j. 29.11.2019 prišla pani Tóthová na obecný úrad a spolu sa 

pôjdu pozrieť k hrobu jej manžela a vyriešia jej problém. 

Mgr. Slováková uviedla, že aj ona sa tohto riešenia zúčastní a tiež ráno príde na cintorín. 

Ďalej pani Tóthová, občianka obce mala problém s premiestnením škridiel. Chcela paletu so 

škridlami posunúť o dva metre ďalej ale pracovník OcÚ, ktorý práve išiel okolo nebol 

ochotný jej paletu premiestniť s tým, že on svojvoľne takéto požiadavky od občanov robiť 

nesmie.  

Starosta jej odpovedal, že to bola jej súkromná záležitosť. Cez pracovnú dobu takéto veci 

robiť nemôžu. 

Ing. Šoka uviedol, že tieto požiadavky od pracovníkov OcÚ majú pracovníci od starostu 

zakázané, lebo vtedy by robili celý deň len  pre občanov a to čo je potrebné robiť pre obec tak 

na to by nemali čas. 

Ďalej pani Tóthová, občianka obce uviedla, že dvakrát volali domov sanitku a tá ich nevedela 

podľa čísla domu nájsť. Opýtala sa, že keď bolo v obci prečíslovanie domov, prečo obec 

nevyhlásila,  oznam, že každý občan si má tieto veci na katastri vybaviť sám. 

Ing. Šoka uviedol, že sa to vyhlasovalo v obecnom rozhlase. 

Starosta poznamenal, že niekde sa určite stala chyba, ale na obecnom úrade nie. 

Občania obce p. Kalaba a p. Straňák sa informovali, že kedy sa začnú robiť IS a cesta  na IBV 

Školská II. 

Starosta obce uviedol, že bol za predsedom predstavenstva  a ten mu sľúbil, že ak im zostanú 

nejaké peniaze z inej akcie, urobia preto všetko, aby na IBV Školská II. bola urobená voda aj 

kanalizácia.  

Ing. Klinka sa opýtal, či v tejto predmetnej veci má obec písomné potvrdenie o realizácii od 

vodární. 

Starosta uviedol, že písomne nemá potvrdenú realizáciu iba ústne. 

  

O 18. 00 hod sa dostavil na zasadnutie OZ Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce. 

 

 

Starosta ďalej odvetil, že máme potvrdenie prevzatia dokladov, ktoré do vodárni on osobne 

odniesol. 

Mgr. Slováková navrhla stretnutie so všetkými občanmi, ktorí majú na tejto ulici rozostavané 

domy a ktorí tam budú stavať, aby sa stretávali na pravidelnej báze. Aby si vytvorili nejaký 



časový harmonogram  kde by si povedali, čo sa v predmetnej veci robilo, čo sa plánuje urobiť 

a dokedy sa to urobí. 

Starosta uviedol, že bol za majiteľmi pozemkov, či by s niečím vedeli pomôcť no odozva od 

nich bola nulová. 

Ing. Klinka navrhol, aby sa starosta informoval vo vodárňach kedy budú schvaľovať 

investičné plány. A požadoval od nich písomné vyjadrenie na konkrétny dátum. 

Mgr. Slováková navrhla tento problém medializovať. 

Starosta obce sa jej opýtal, či im chceme tento problém ešte viacej sťažiť.   

Mgr. Odráška poznamenal, že prednedávnom bola otvorená výzva na výstavbu kanalizácie 

v obciach. Možno by sa dalo informovať, či je to ešte aktuálne. 

Mgr. Slováková sa opýtala poslanca Mgr. Odrášku, či sa môže pozrieť na predmetnú výzvu. 

Mgr. Odráška odpovedal, že sa na tú výzvu pozrie. 

Starosta obce poznamenal, že začiatkom decembra sa pokúsi skontaktovať s riaditeľom 

vodární a dohodnúť si  stretnutie, na ktoré by išiel aj s Ing. Šokom, zástupcom starostu obce. 

Mgr. Slováková vyzvala občanov z IBV Školská II, aby sa zúčastňovali pravidelne na 

zasadnutí OZ a tu sa informovali ako sa v danej veci postupuje. 

Pani Hadnaďová, občianka obce sa informovala ohľadom svojej žiadosti o byt. 

Starosta jej odpovedal, že veď teraz jej bol ponúknutý byt, no ona ho odmietla. 

Pani Hadnaďová uviedla, že má žiadosť podanú už dlhšiu dobu. Obec jej ponúkla malý   

jednoizbový byt, no pre ňu je byt nevhodný, nakoľko má dve deti a preto byt odmietla. 

Starosta obce uviedol, že vo VZN o bytoch je napísané, že kto vlastní nehnuteľnosť nemôže 

žiadať o nájomný byt. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór uviedol, že ak sú tieto byty postavené zo ŠFRB aj zákon 

o sociálnom bývaní predpokladá, že obec môže 10% týchto bytov vyčleniť na sociálne účely, 

resp. môže prideliť byt aj osobám, ktoré nespĺňajú jednu z podmienok. Pri aktuálnom počte sú 

to dva byty. 

Starosta obce uviedol, že ak poslanci OZ schvália nové VZN o bytoch, tak oni budú 

prideľovať byty. Obec má poradovník na byty, ale ten sa vzťahuje na ten aktuálny rok. Ďalej 

poznamenal, že niekedy je situácia taká, že príde za nim občan, ktorý je v  zlej  bytovej 

situácii. V takomto prípade sa  občanovi pridelí byt aj bez poradovníka. Musíme mať aj 

cítenie s týmito ľuďmi. Budú sa meniť nájomné zmluvy  a tiež aj podmienky. 

 

 

 

 

K bodu 4 – Interpelácia poslancov 

Mgr. Slováková sa opýtala starostu obce prečo ako overovateľka zápisnice nemohla dostať 

zápisnicu na kontrolu mailom hneď ako bola zápisnica napísaná ale až po týždni. Ona ju 

chcela len skontrolovať a podpísať by zápisnicu prišla na OcÚ. 

Starosta uviedol, že on si myslel, že ona žiada originál zápisnice. Preto sa vyjadril, že  nie je 

možné poslať zápisnicu na kontrolu. Ďalej Mgr. Slováková oznámila, že ešte stále nedostala 

odpoveď na jej požiadavku, že kedy zložil sľub poslanec Ing. Štefan Straňák. Odpoveď žiada 

poslať do 30 dní. 

Ing. Klinka  sa opýtal, či už prišlo nejaké vyjadrenie z Regionálnej správy a údržby ciest  

ohľadom zaslanej žiadosti. 

Starosta informoval prítomných, že zatiaľ odpoveď na našu žiadosť neprišla. 

Ing. Klinka podotkol, že aby sa znovu zaslal list RSC. Ďalej uviedol, že v rámci zimnej 

údržby je problém s parkovaním vozidiel na komunikáciách. Keď sa odhŕňa sneh je to 

problém. 



Ing. Klinka informoval prítomných, že vypracoval leták, ktorý upozorní vodičov na zlé 

parkovanie. Ing. Klinka ďalej uviedol, že danú vec už konzultoval osobne s p. F. Leššom,   

Ing. Klinka navrhol, aby sa tento leták dal za stierače parkujúcim vozidlám hlavne 

v problémových oblastiach. 

Mgr. Slováková sa spýtala, či by sa nemohol dať leták aj na facebook. 

Starosta s ich návrhom súhlasil a dodal, že oznam z letáku sa  vyhlási  aj v obecnom rozhlase. 

 

 

 

K bodu 5 – Informatívna správa o investičných akciách 

Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania informoval 

o investičných akciách, a to:  

 

 Rekonštrukcia domu smútku  

 Zateplenie MŠ, žiadosť bola zamietnutá, podáme žiadosť opäť 

 Hasičská zbrojnica  

 Chodníky na Sereďskej ulici  

 Kultúrny dom -  dokončenie  

 Rekonštrukcia havarijného stavu na ihrisku  

 

  

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce.  

 

 

Uznesenie č.  134-VII.-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách 

obce. 
 

 O 18.30 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec Ing. Štefan Straňák. 

 

 

K bodu 6 – DOXXbet, s. r .o Kálov 356, 010 01 Žilina – žiadosť o súhlas s umiestnením 

kurzových stávok (príloha č.4) 

DOXXbet, s. r .o. Kálov 356,010 01 Žilina podal žiadosť o súhlas s umiestnením kurzových 

stávok na obdobie počas platnosti individuálnej licencie v zmysle § 53 ods.2 písm. c)  (viď. 

príloha)  

Starosta obce navrhol, aby sa im dal súhlas iba na rok 2020. 

  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:   7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 135-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť  a súhlasí s umiestnením kurzových stávok na 

prevádzke Hostinec Zobor, Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová na rok 2020 pre 

DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina.  

 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 7 – SYNOTtip, Továrenská štvrť 1467/24, 059 51  Poprad – Matejovce – žiadosť 

o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok (príloha č.5) 

SYNOTtip, Továrenská štvrť 1467/24, 059 51  Poprad – Matejovce podal  žiadosť  o udelenie 

súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok na obdobie jedného roka (viď. príloha). 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

Uznesenie č. 136-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť a udeľuje  súhlasné  stanovisko na umiestnenie  

hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Hostinec Kráľovan, Hlavná 482, 951 32 Horná 

Kráľová na rok 2020 pre SYNOTtip, a. s. Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad – 

Matejovce. 

 

Návrh bol schválený. 
  

 

K bodu 8 – ORION TIP SK, a.s. Drevárska 455/5, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie 

súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok (príloha č.6) 

ORION TIP SK, a.s. Drevárska 455/5, 058 01 Poprad podal  žiadosť o vydanie súhlasu obce 

s prevádzkovaním kurzových stávok (viď. príloha). 

  

  

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

 

Uznesenie č. 137-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska 

s prevádzkovaním kurzových stávok  na prevádzke Hostinec Zobor, Hlavná 105/90, 951 

32 Horná Kráľová na rok 2020 pre ORION TIP SK, a.s. Drevárska 455/5, 058 01 

Poprad. 

 

Návrh bol schválený. 



K bodu 9 -  Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých  Horná Kráľová – 

žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 (príloha č.7) 

Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých požiadalo  o dotáciu na rok 2020 vo výške 

1.000 € (viď. príloha).  

 

Mgr. Slováková, predsedníčka finančnej komisie informovala, že na zasadnutí finančnej 

komisie  komisia schválila  organizáciám: 

Občianskemu združeniu zväzu zdravotne postihnutých 500 € 

Poľovníckemu združeniu Dubina 500 € 

MO Matice slovenskej 500 € 

MO SČK    500 €  

a FK KFC Horná Kráľová – 12 000 €. 

 

Starosta obce uviedol, že ak v roku 2020 bude mať obec dostatok finančných prostriedkov, 

všetci žiadatelia o finančný príspevok si môžu podať žiadosť o mimoriadnu dotáciu. Dal 

hlasovať o návrhu 500 € pre Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých v obci Horná 

Kráľová. 

 
Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

 

Uznesenie č. 138-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce  pre Občianske 

združenie zväzu zdravotne postihnutých Horná Kráľová na rok 2020 vo výške 500 €.  

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

K bodu 10 – Poľovnícke združenie DUBINA  Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2020 (príloha č.8) 

Poľovnícke združenie DUBINA  Horná Kráľová požiadalo o dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2020 vo výške 500 € (viď. príloha) 

  

Návrh na uznesenie: 

 

 

Hlasovanie za 500 €, ktoré navrhla finančná komisia: 

 

ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

 

 



Uznesenie č. 139-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Poľovnícke 

združenie DUBINA Horná Kráľová na rok 2020  vo výške 500 €. 

 

Návrh bol schválený. 

  

 

K bodu 11 – Futbalový klub KFC Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

na rok 2020. (príloha č.9) 

 

Futbalový klub KFC Horná Kráľová požiadal o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 

19.500 € (viď. príloha). 

  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie : 12 000 € , ktoré navrhla finančná komisia 

 

ZA:    0  

PROTI:  4 (Ing. Šoka,  Lešš,  Lenický, Ing. Klinka) 

ZDRŽAL SA:  3 (Mgr. Odráška, Ing. Straňák, Mgr.Slováková) 

 

Návrh nebol schválený. 

 

Poslanec Lenický navrhol, aby futbalový klub dostal požadovanú sumu 19 500 €. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu  poslanca Lenického, ktorý navrhol 19 500 €. 

 

Hlasovanie :  za návrh poslanca Lenického - 19 500 € 

 

ZA:    5 ( Ing. Šoka, Lešš, Lenický, Ing. Klinka, Ing. Straňák) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  2 (Mgr. Odráška, Mgr. Slováková) 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

Uznesenie č. 140-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub 

KFC Horná Kráľová na rok 2020 vo výške 19 500 €. 

 

Návrh bol schválený. 

  

 

 

K bodu 12 - MO Matica Slovenská Horná Kráľová– žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

na rok 2020. (príloha č.10) 

 

MO Matica Slovenská Horná Kráľová požiadala o dotáciu na rok 2020 vo výške 600 € (viď. 

príloha).  

  



Návrh na uznesenie: 

 

  

Hlasovanie: za 500 €, ktoré navrhla finančná komisia 

 

ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

 

Uznesenie č. 141-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre MO Maticu 

slovenskú Horná Kráľová na rok 2020 vo výške 500 €.     

 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 13 - MO Csemadok Horná Kráľová– žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2020. (príloha č.11) 

 

MO Csemadok Horná Kráľová požiadala o  dotáciu na rok 2020 vo výške 800 € (viď. 

príloha).  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie za 500 €, ktoré navrhla finančná komisia: 

 

ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,   Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

Uznesenie č. 142-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre MO Csemadok 

Horná Kráľová na rok 2020  vo výške 500 €.   

 

Návrh bol schválený. 

 

 

  

K bodu 14 - MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020. 

(príloha č.12) 

 

MS SČK Horná Kráľová požiadal dotáciu o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 

800 € (viď. príloha).  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie za 500 €, ktoré navrhla finančná komisia: 

 



ZA: 7  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,   Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

Uznesenie č. 143-VI.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre MS SČK v obci 

Horná Kráľová na rok 2020  vo výške 500 €.   

 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 15 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok, - žiadosť o mimoriadnu dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2019 (príloha č.13) 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok požiadala o mimoriadnu dotáciu 500 € na  obnovu 

drevených častí v interiéri kostola, hubenie červotočov a pod. (viď. príloha). 

 

Starosta obce navrhol, aby si Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok podala novú žiadosť 

na budúci rok a požiadala o mimoriadnu dotáciu. 

Mgr. Odráška sa opýtal, či majú nárok na dotáciu keď nemajú v obci sídlo. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór obce uviedol, že keď vykonávajú činnosť v obci, tak vtedy 

majú nárok na dotáciu. 

Starosta sa informoval u Mgr. Holečkovej, ekonómky obce, či má obec finančné prostriedky 

na to, aby sa im žiadosť odsúhlasila. 

Mgr. Holečková, ekonómka obce odpovedala, že finančné prostriedky obec nemá. 

Starosta navrhol stiahnuť žiadosť z rokovania a nech si Rímskokatolícka cirkev podá žiadosť  

o mimoriadnu dotáciu na budúci rok.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie za podanú žiadosť : 

 

ZA:     0 

PROTI: 6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka,  Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)    

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Odráška) 

 

 

 Návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 16 – Domov dôchodcov Milosrdného samaritána – žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2019 (príloha č.14) 

Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok , v zastúpení riaditeľky Mgr. Edity 

Lovásovej žiada o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 za obyvateľov obce Horná 

Kráľová, ktorí sú umiestnení v tomto zariadení sumu 3 205,00 € (viď. príloha)  

 

Starosta uviedol, že  o tejto žiadosti sa rozprával s JUDr. Czibulom, právnikom obce a Mgr. 

Slovákovou, predsedníčkou finančnej komisie a zhodli sa na tom, že v prvom rade by domov 

dôchodcov mal osloviť rodinných príslušníkov, ktorí majú v domove dôchodcov 



umiestnených svojich blízkych a ak by to rodina z určitých dôvodov nevedela zabezpečiť, tak 

potom by sa podpísala zmluva medzi domovom a obcou o financovaní. 

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:     0 

PROTI: 6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka,  Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)    

ZDRŽAL 1 SA:  (Mgr. Odráška) 

 

 

Návrh nebol schválený 

 

 

K bodu 17 – Tibor Pápay, Hlavná 512, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť o odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce (príloha č.15) 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so  žiadosťou p. Tibora Pápaya  (viď. príloha) 

Ing. Peter Šoka uviedol, že táto žiadosť bola prerokovaná aj na KVaÚP. Komisia Výstavby 

a územného plánovania nesúhlasila s odpredajom pozemku a navrhla, aby si žiadateľ požiadal 

o prenájom tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo sa stotožňuje s návrhom KVaÚP. 

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:     0 

PROTI: 5  (Ing. Šoka, Ing. Klinka,  Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Straňák)    

ZDRŽAL SA: 2  (Mgr. Slováková, Lešš) 

 

 

Návrh nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo navrhuje žiadateľovi, aby si podal 

žiadosť o prenájom pozemku. 

  

 

K bodu 18 – Franko Horváth, Topoľová 68, 951 32 Horná Kráľová, Andrea Odrášková, 

Sereďská 673, 951 32 Horná Kráľová a Denisa Lenčéšová, Hlohovecká 276, 951 32 

Horná Kráľová – žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku (príloha č.16) 

 

Hore uvedení  žiadatelia si podali žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku 

(viď. príloha) 

Starosta obce uviedol, že dom nie je nikde evidovaný, nemá LV lebo je to skonfiškovaný 

majetok. Ak by obec chcela, aby jej ten dom patril, musela by požiadať o súpisné číslo a dať 

ho zapísať do katastra. 

Ing. Šoka uviedol, že na KvaÚP sa táto žiadosť prerokovávala a komisia navrhla, aby sa 

k predmetnej žiadosti vyjadril právnik obce JUDr. Jozef Czibula. 

Ing. Straňák navrhol, aby stanovisko od právnika mali poslanci vždy k danej preberanej  veci 

už na zasadnutí OZ, aby sa k nej vedeli vyjadriť.  

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti.  



 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:     0 

PROTI: 6  (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Lešš,  Lenický, Mgr. Odráška, Ing.Straňák)    

ZDRŽAL SA: 1  (Mgr. Slováková ) 

 

Návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 19 - Spolok urbárov a želiarov v Hornej Kráľovej – žiadosť o splácanie 

vyrubenej dane z nehnuteľnosti (príloha č.17) 

Vojtech Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov zaslal   na OcÚ žiadosť o splácanie 

vyrubenej dane z nehnuteľnosti (viď. príloha) 

Mgr. Slováková, predsedníčka finančnej komisie uviedla, že túto žiadosť preberali vo 

finančnej komisii, ktorá  navrhla, aby urbariát dlh splatil v celej výške.   

Mgr. Odráška požiadal o stanovisko k tejto žiadosti hlavného kontrolóra. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór neodporúčal túto žiadosť obecnému zastupiteľstvu schváliť, 

pretože výška splátky je malá a doba splácania je 13 rokov. Okrem toho bude musieť žiadateľ 

platiť aj daň za príslušný rok a on nie je uzrozumený, či je možné povoliť splátku o vyrubenej 

dani. 

Ing. Klinka uviedol, že na ostatnom zasadnutí OZ právnik povedal, že keď je takto vyrubená 

daň, tak splatnosť musí byť do troch rokov. 

p. Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov uviedol, že na ostatnom zasadnutí OZ sa poslanci 

zhodli na tom, že tento návrh platí, aby si Spolok urbárov a želiarov podal žiadosť o splácanie 

vyrubenej dane z nehnuteľnosti a na budúcom zasadnutí OZ im zastupiteľstvo schváli ich 

žiadosť. 

Starosta obce vysvetlil, že aj finančná komisia sa touto žiadosťou zaoberala a počuli aj názor 

hlavného kontrolóra, že ako sa k tejto veci postaviť. Ani on, ako starosta nezdieľa názor, že 

by mali splácať dlh 13 rokov. 

JUDr. Velčický uviedol, že urbariát nedosahuje také príjmy aby kryli ich výdaje. Keď nebudú 

mať finančné prostriedky na zaplatenie dane, budú nútení zavrieť spolok. 

Poslanec Lenický uviedol, že hospodárka spolku na ostatnom zasadnutí povedala, že spolok 

má zisk sedem tisíc eur.  

JUDr. Velčický, člen spolku odpovedal, že Spolok urbárov a želiarov si vytvára rezervný 

fond. 

Starosta obce sa opýtal, že prečo spolok neriešil tento problém už pred dvoma rokmi. Pokiaľ 

nemá spolok splatené dlhy, nemôžu žiadať o zníženie dane. 

p.Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov povedal, že spolok mal  schválenú vysokú daň, 

ktorú  nie sú schopný platiť. Opýtal sa, že keď budú mať splatené nedoplatky či im  schvália 

poslanci zníženie dane vo výške 0,25%? 

p. Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov požiadal o 3 – 4 splátky lebo keď budú musieť 

splatiť dlhy naraz, tak to ohrozuje chod urbariátu. 

Starosta uviedol, že sadzba sa im nemôže znížiť pokiaľ nemajú vyplatenú dlžnú sumu. 

p. Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov sa opýtal opäť, že ak dlžnú sumu splatia 

jednorazovo, či im poslanci schvália žiadosť. 

Mgr. Holečková, ekonómka obce  sa opýtala, že dokedy sú ochotní splatiť dlh a v akej výške. 

p. Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov odpovedal, že do dvoch týždňov do 13.12.2019 

zaplatia nedoplatok. 



Ing. Šoka uviedol, že ak do uvedeného dňa zaplatia nedoplatok, zníži sa im sadzba dane od 

roku 2020 na 0,25%. 

Starosta obce dal hlasovať o pôvodnej žiadosti 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:    0  

PROTI:  7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Lešš,  Lenický, Mgr. Odráška, Ing.Straňák, Mgr. 

Slováková)    

ZDRŽAL SA:  0 

 

Návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 20 – Róbert Dičér, Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava – žiadosť o súhlas 

s rekonštrukciou hrobového miesta (príloha č.18) 

p. Róbert Dičér žiada o súhlas na rekonštrukciu hrobového miesta (viď. príloha)  

 

Starosta obce vysvetlil prítomným ohľadom hrobového miesta, na ktoré žiada súhlas 

o rekonštrukciu hrobového miesta pán Róbert Dičér. 

Z tejto časti cintorína sa vyberú staré náhrobné kamene a uložia sa na určené miesto. Potom 

by sa mala pôda pripraviť tak, aby sa tam dalo opäť pochovávať. Rodina si svojvoľne 

rozobrala starý náhrobný kameň, dali ho zabetónovať a dali si urobiť nový pomník. Dvakrát 

sa o tomto mieste rokovalo na OZ a posielal sa oznam občanom, ktorí tam majú hroby, aby už 

neplatili za hrobové miesto leto táto časť cintorína sa bude asanovať. 

p. Dičérová uviedla, že ich pradedo bol vojnový veterán. Zomrel krátko po prvej svetovej 

vojne. Je za to, aby sa tento hrob zachoval. Predkov si musíme vážiť. 

Starosta obce nesúhlasí s obnovou hrobu v tejto lokalite. 

Mgr. Odráška navrhol, aby sa táto žiadosť dnes prerokovala lebo prišla pred mesiacom. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór uviedol, že keď OcÚ príjme žiadosť, mal by k nej zaujať 

stanovisko a doložiť ho ako prílohu  žiadosti na OZ. 

Mgr. Slováková navrhla, aby sa OZ konalo častejšie, aby sa riešili problémy obyvateľov. 

Ing. Straňák navrhol tento bod presunúť do nasledujúceho decembrového zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poslancom zaslať uznesenie, v ktorom sa schválilo, od ktorého čísla 

hrobu sa rušia hrobové miesta. 

Starosta obce uviedol, že najprv sa musí zrušiť už prijaté uznesenie až potom sa môže prijať 

nové. 

 

Tento bod sa stiahol z rokovania a presúva na najbližšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

  

 

K bodu 21 – VZN č. 4/2019 O dani z nehnuteľnosti, o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 

o miestnej dani za ubytovanie a o miestnej dani za psa (príloha č.19) 

 

Mgr. Diana Slováková, predsedníčka finančnej komisie predložila návrh VZN č. 4/2019 

O dani z nehnuteľnosti, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za ubytovanie 



a o miestnej dani za psa. Ďalej sa opýtala, či sa toto VZN prijíma len na jeden rok keď 

v názve VZN je rok 2020 . Všade kde je písaný rok 2020 treba z VZN vymazať lebo toto 

VZN sa prijíma na viac rokov. Ďalej  poznamenala, že do tohto VZN treba vložiť aj daň za 

výherné hracie stroje a automaty lebo sa bude rušiť VZN 1/2017 a tým pádom nebude mať 

obec pokrytú daň z predaja automatov. 

Starosta uviedol, že VZN sa upraví, zapracujú sa návrhy.  

Ing. Straňák uviedol, aby sa upravila veta o prideľovaní smetných nádob občanom, nakoľko 

je vo VZN rozpor so zákonom o odpadoch. 

Tento bod sa sťahuje z rokovania a VZN sa presúva na decembrové zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 22 – Martina Slamková, Hostinec ZOBOR, Hlavná 105/90, 951 32 Horná 

Kráľová  - žiadosť o ponechaní otváracích hodín (príloha č.20) 

Martina Slamková, Hostinec ZOBOR, Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová podala žiadosť 

o schválenie otváracích hodín. Hostinec prevzala od predchádzajúceho majiteľa (viď. príloha) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková,  Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

 

Uznesenie č. 144-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo otváracie hodiny pre Hostinec ZOBOR, Hlavná 105/90, 

951 32 Horná Kráľová, ktorý  prevádzkuje pani Martina Slamková nasledovne: 

Pondelok    07.00  - 22.00 hod. 

Utorok        07.00  - 22.00 hod. 

Streda         07.00  - 22.00 hod. 

Štvrtok       07.00  - 22.00 hod. 

Piatok         07.00  - 23.00 hod. 

Sobota        07.00  - 23.00 hod. 

Nedeľa        09.00 – 21.00 hod. 

 

 

 

 

K bodu 23 –  Futbalový klub KFC Horná Kráľová – žiadosť o zníženie výšky 

nájomného (príloha č. 21)  

Futbalový klub KFC Horná Kráľová podal žiadosť o zníženie výšky nájomného za 

hospodársku budovu (viď. príloha) 

 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom, že Obec Horná Kráľová uzatvorila zmluvu 

s FK KFC Horná Kráľová ohľadom nájmu budovy na futbalovom ihrisku. Táto zmluva nie je 

dobrá. Futbalový klub si podal žiadosť o zníženie výšky nájomného. Keď sa zmluva 

uzatvorila dohodli sa na sume 40 €/mesiac.  Teraz si podali žiadosť o zníženie nájomného na 

10 €/mesiac . Ak s touto žiadosťou poslanci budú súhlasiť, že sa im zníži nájomné na 10 

€/mesiac zapracujeme to do novej zmluvy, ktorá bude platiť od 01.01.2020. 



Mgr. Odráška  uviedol, že poslanci o tejto zmluve nehlasovali. Opýtal sa, že na základe čoho 

bola stanovená suma 40 €/mesiac. 

Starosta obce mu odpovedal, že túto zmluvu vypracoval právnik JUDr. Czibula a ten uviedol, 

že pod 10 €/mesiac nemôžeme uzatvoriť zmluvu. Zmluva bola podpísaná a mala ísť na 

schválenie poslancom na OZ. Prečo sa do programu nedostala nevie. S prezidentom FK KFC 

sa starosta dohodol na tejto čiastke 10 €/ mesiac. 

Mgr. Slováková uviedla, že podľa nej FK KFC nemusí nič platiť lebo táto zmluva je neplatná.  

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór obce uviedol, že ale nehnuteľnosť užívajú. 

Mgr. Slováková sa ďalej opýtala, že na základe čoho sa potom bude za nájom platiť. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór uviedol, že na základe bezdôvodného obohatenia. 

Starosta obce uviedol, že FK KFC sa na tom neobohatil. Pripraví sa nová zmluva a na základe 

toho sa potom dá na prerokovanie. 

 

Tento bod sa sťahuje z rokovania a  materiál sa presúva na ďalšie rokovanie OZ. 
 

 

K bodu 24 –  ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar (príloha č. 22)  

Základná škola s materskou školou v zastúpení riaditeľky  PaedDr. Blanky Horákovej zaslala 

žiadosť o sponzorský dar na kultúrne podujatie – Mikulášske posedenie so žiakmi základnej 

školy (viď. príloha). 

Mgr. Slováková, predsedníčka finančnej komisie oznámila, že na finančnej komisii sa 

dohodli, že obec poskytne ako sponzorský dar 1€ na dieťa. 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, Lešš, Lenický, Mgr. Slováková,  Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

Uznesenie č. 145-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť ZŠsMŠ, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová 

o sponzorský dar na Mikulášske posedenie pre žiakov ZŠ vo výške 1 € na dieťa.    

 

 

K bodu 25 - ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar (príloha č. 23) 

Materská škola v zastúpení riaditeľky Kláry Vadkertiovej zaslala žiadosť o sponzorský dar na 

kultúrne podujatie – Mikulášske posedenie   (viď. príloha). 

Mgr. Slováková, predsedníčka finančnej komisie oznámila, že na finančnej komisii sa 

dohodli, že obec poskytne ako sponzorský dar 1€ na dieťa. 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,  Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková,  Ing. Straňák)    

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

  

 

 



Uznesenie č. 146-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť ZŠsMŠ, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová o 

sponzorský dar na Mikulášske posedenie pre deti MŠ vo výške 1 € na dieťa. 

 

 

K bodu 26 – Správa z kontroly nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich 

a kontroly ich dodržiavania (príloha č. 24) 

Správu z kontroly nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a kontroly ich 

dodržiavania predložil Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce (viď. príloha). 

Ing. Šoka sa opýtal, či predmetné nájmy sú neplatné. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór odpovedal, že bol porušený postup pri prenechaní majetku do 

užívania. V niektorých prípadoch bolo zistené, že užívatelia bytov  sú dlžní za nájomné. Keď 

neplatia nájomné, mali by sa od nich vymáhať pohľadávky, vrátane penálov z omeškania . Ak 

by si tieto záväzky neplnili, tak ukončiť s nimi nájomnú zmluvu.   

Ing. Šoka sa opýtal Mgr. Kopiaryho, či lehota 7 dní na vyjadrenie sa k správe nie je málo. 

Mgr. Slováková sa opýtala, či s p. Zitou Mondočkovou nehrozí súdny spor. Vie, že p. 

Mondočková sa odvolávala. 

Starosta uviedol, že súdny spor nehrozí.  Ďalej uviedol, že aj on predloží správu hlavnému 

kontrolórovi a tiež bude postupovať podľa zákona. 

Mgr. Slováková uviedla, že je treba dať tie nedostatky , ktoré boli obci vytknuté do poriadku. 

Starosta obce uviedol, že veď tie nedostatky neboli robené úmyselne, on nie je právnik. 

Poznamenal, že aj na pracovníčky OcÚ je toľko kompetencií, každá jedna kumuluje cca 10-

12 vecí. 

Ing. Klinka a Mgr. Odráška uviedli, že pracovníci OcÚ majú byť odborne spôsobilí na výkon 

svojich funkcií. 

Mgr. Slováková  podotkla, že veď na obec bola prijatá ďalšia pracovníčka p. Mariana 

Zabáková.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 147-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej prerokovalo správu z kontroly nájomných 

zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a kontroly ich dodržiavania a berie na vedomie 

správu z kontroly nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a kontroly ich 

dodržiavania. 

 

 

K bodu 27 – Ing. Štefan Straňák – žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou piatich 

rodinných domov (príloha č.25) 

Ing. Štefan Straňák, zastupujúci vlastníkov o výstavbu rodinných domov podal žiadosť, 

v ktorej žiada o predbežný súhlas s výstavbou piatich rodinných domov spolu s prístupovou 

komunikáciou na pozemku žiadateľov (viď. príloha). 

Ing. Štefan Straňák, zastupujúci vlastníkov vysvetlil situáciu okolo výstavby rodinných 

domov. 

Ing. Peter Šoka, predseda KVaÚP uviedol, že táto žiadosť bola prerokovaná na KVaÚP 

a komisia odporúča OZ schváliť predbežný súhlas na výstavbu piatich rodinných domov pre 

žiadateľov: 

Ing. Vladimír Lenčéš a Mgr. Michaela Lenčéšová, 

Ing. Štefan rábek a Mgr. Martina Rábeková, 

Mgr. Viktor Borza a MUDr. Patrícia Borzová, 



RNDr. Jozef Straňák, PhD. A Mgr. Kristína Šlagorová, 

Ing. Štefan Straňák a Miroslava Straňáková. 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,  Lešš,  Lenický, Mgr. Slováková) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  1 (Ing. Straňák) 

  

Uznesenie č. 148-VII.-OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou piatich 

rodinných domov pre Ing. Štefana Straňáka, ktorý zastupuje vlastníkov pozemkov: 

Ing. Vladimír Lenčéš a Mgr. Michaela Lenčéšová, 

Ing. Štefan Rábek a Mgr. Martina Rábeková, 

Mgr. Viktor Borza a MUDr. Patrícia Borzová, 

RNDr. Jozef Straňák, PhD. a Mgr. Kristína Šlagorová, 

Ing. Štefan Straňák a Miroslava Straňáková  

 

K bodu 29 – Rôzne 

Ing. Šoka predniesol poslancom návrh na vyplatenie odmeny kronikárkam obce za rok 2019  

p. Holubkovej a p. Kušnírovej vo výške 150 € v čistom. 

Mgr.Slováková, predsedníčka finančnej komisie uviedla, že sa nevie k tomuto návrhu 

vyjadriť lebo vo finančnej komisii sa to neprerokovávalo. Navrhla, aby sa k tomuto návrhu 

vyjadril starosta obce a ekonómka obce. 

Starosta obce uviedol, že tento rok neboli plánované peniaze na vyplatenie odmeny 

kronikárkam. Navrhol materiál stiahnuť z rokovania a presunúť na ďalšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

Materiál sa sťahuje a presúva sa na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Ing. Peter Šoka, predseda KVaÚP predniesol prítomným , že na minulom zasadnutí OZ bol 

schválený odpredaj pozemku pre Miroslava Benčíka a manželku  Petronelu Benčíkovú s tým, 

že, Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj daných častí pozemkov podľa platného 

uznesenia na odpredaj pozemkov v obci Horná Kráľová za podmienok, že obec dá 

vypracovať znalecký posudok na každý pozemok a na základe ceny znaleckého posudku  to 

bude žiadateľom odpredané. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku bude znášať 

žiadateľ. 

Pán Benčík predložil vypracovaný znalecký posudok kde je stanovená cena za 1 m
2
  6,78 

€/m
2
. Keďže bolo v roku 2015 prijaté uznesenie č. 244-XI-OZ/2015 kde bola schválená cena 

za predaj obecného pozemku
 
 v sume 10 €/1m

2 
 v prípade osobitného zreteľa s účinnosťou od 

01.01.2016 poslanci musia najprv toto uznesenie zrušiť a musí sa prijať uznesenie podľa 

znalca na odpredaj pozemku v sume 6,78 €/ 1 m
2 
.  

 

Materiál sa sťahuje a presúva sa na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Mgr. Slováková požiadala o zaslanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 

Starosta obce informoval prítomných, že od 01.02.2020 prechádza Pošta z Močenku na Poštu 

do Hornej Kráľovej. 



Mgr. Slováková sa opýtala ako sa postúpilo v procese s Mgr. Šuvadovou z OZ MONIKA. 

Starosta obce vysvetlil ako proces ďalej prebieha. Obec z OZ MONIKA nemá uzatvorenú 

zmluvu. Veľa hodín sa sedelo pri návrhu zmluvy, ale na ničom  sa nedohodlo. 

Mgr. Slováková sa pýtala, či je šanca, že dostaneme späť peniaze. 

Starosta obce odpovedal, že robíme pre to všetko, aby peniaze vrátila aj s úrokmi, ktoré sme 

zaplatili. 

p. Hipp, občan obce sa opýtal, či by sa na Sereďskej ulici nedalo zariadiť, aby cez ulicu bola 

povolená max. rýchlosť 40 km/h lebo na tejto ulici jazdia vodiči veľmi rýchlo. 

Starosta uviedol, že obec nie je správcom cesty. 

Ing. Klinka uviedol, že OcÚ môže na základe požiadavky občanov poslať žiadosť príslušným 

správnym orgánom danej komunikácie. 

Starosta odpovedal, že napíšeme žiadosť o zníženie rýchlosti na tejto ulici. 

Ing. Klinka uviedol, že sa môže taktiež napísať žiadosť na ODI, aby na danej ulici častejšie 

merali rýchlosť. 

Ďalej sa pán Hipp opýtal, kedy sa budú opravovať chodníky na Sereďskej ulici.   

Starosta mu odpovedal, že materiál na opravu obec má len ľudí na opravu zatiaľ nie. 

Mgr. Slováková sa opýtala ako je to s kamerovým systémom. 

Starosta obce uviedol, že sa budú podpisovať zmluvy. 

Ďalej starosta obce oboznámil prítomných, že bude  ohľadom komunálneho odpadu sedenie, 

na ktorom sa bude prejednávať či obec bude za to, aby sa zakúpil vážiaci systém na odpad. 

Keby sa odsúhlasil, tak by obec za komunálny odpad platila aj cca o 30% menej. Pokladal to 

za nutné oboznámiť s tým poslancov lebo sa môže stať aj to, že 1/3 obcí do toho nepôjde 

a potom by sa poplatok určite zvyšoval. 

  

 

 K bodu 30 - Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 22.10 hod. 

 

 

Zapísala: Anna Lenčéšová 

               Horná Kráľová, dňa 28.11.2019 

 

 

 

 

                                                                                              --------------------------------------- 

 

                                                                                                       Emil  R á b e k 

                                                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

  

  
Ing. Michal Klinka                                                              --------------------------------------- 

 

                             
Lešš František                                                                     --------------------------------------- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


