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Slávnostné Otvorenie kultúrneho domu
Slávnostné otvorenie kultúrneho
domu v našej obci sa konalo v piatok
4. októbra 2019 za prítomností starostu
obce p. Emila Rábeka, vdp. dekana PhD.
Petra Michalova a moderátorky V. Holubkovej.
Po krátkom príhovore starostu obce
sa pristúpilo k aktu prestrihnutia pásky. Táto pocta patrila pánovi starostovi
a vdp. dekanovi. Po tomto slávnostnom akte sa všetci presunuli do nových

priestorov kultúrneho domu. Po krátkych uvítacích slovách nastal čas vysvätenia kultúrneho domu, ktorý vykonal vdp. dekan farnosti. Starosta ocenil
na pódiu pamätnou plaketou občanov
našej obce za pomoc pri prácach na výstavbe kultúrneho domu. Ocenení boli:
Peter Šoka, František Lešš, Róbert Lencsés, Gabriel Lencsés, Ondrej Števko.
Za pracovníkov obecného úradu, ktorí
vykonali pomernú časť práce, bol oce-

nený Ľubomír Kollár. Nakoniec starosta
poďakoval všetkým občanom, ktorí sa
akokoľvek podieľali pri budovaní nášho
spoločného kultúrneho domu.
V krátkom kultúrnom programe vystúpili spevácke súbory MO Matice slovenskej, MO Csemadoku a tiež malé Kráľovanečky spolu s FS Kráľovanky.
Anna Vencelová

Vynovený kultúrny dom pokrstili Kandráčovci
Hovorí sa, že všetky cesty vedú do
Ríma. Ak to preženieme, tak 5. októbra
smerovali všetky cesty minimálne ľudí
z Hornej Kráľovej a okolia do nášho vynoveného kultúrneho domu. Konalo sa totiž
jeho slávnostné otvorenie. Vinšovať mu
prišli vzácni hostia, až z ďalekého východu prišla hudobná skupina Kandráčovci.
Vypredané mesiac pred koncertom
Zoskupenie okolo Ondreja Kandráča
nenechalo nič na náhodu, nástroje ladilo
už dve hodiny pred začiatkom oficiálnej
časti. Záujem ľudí bol obrovský, po lístkoch sa len tak zaprášilo. „Vypredané“
hlásili z obecného úradu už viac ako tri
týždne pred začiatkom akcie. Prví zvedavci sa začali schádzať pri novučičkom
stánku už hodinu pred začiatkom. Tí najprv híkali, keď vstúpili do budovy, ktorú
nespoznali ani tí služobne najstarší Hor-

nokráľovčania. Chvály sa rinuli z každej
strany. „Tíško závidíme, takýto kulturák
nie je široko-ďaleko,“ uznanlivo pokyvovali hlavami cudzinci.
Kto prišiel neskôr, nielenže musel parkovať až pri kostole, ale zmeškal aj vystúpenie Viktórie Stachovej a temperamentnej Kristíny Szeredy. Po nich to vypuklo,
keď na scénu vybehol líder Kandráčovcov Ondrej Kandráč s neodmysliteľnými
husľami, publikum sa mohlo utlieskať.
Atmosféra evidentne zaskočila aj ostrieľaných interpretov. „Môžem smelo vyhlásiť, že Horná Kráľová sa po tomto stane
okresným mestom,“ zneli prvé slová Ondreja Kandráča pred 700 členným davom.
Spokojná bola aj kapela
Koncert si určite budú pamätať deťúrence, ktoré zavolal primáš na pódium a mali
možnosť zatancovať si na známe piesne

z repertoáru kapely. Príjemným spestrením boli dve piesne v podaní mamy
Ondreja Kandráča Moniky. Postupom
času nálada gradovala, koncert si užívali
nielen ľudia, ale aj samotní Kandráčovci.
„Dnešný koncert si budem pamätať do
konca života,“ vravel nadšený spevák.
A keď spustil „Hej sokoly“, na nohách
bola celá Horná Kráľová.
Nadšené publikum nechcelo členov
ľudovej hudby z Krásnej Lúky pustiť
z pódia. Našu žiadosť o krátky rozhovor
s Ondrejom Kandráčom síce manažment
odmietol kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, ale o spokojnosti samotnej kapely
svedčí aj ich telefonát na obecný úrad
v pondelok po koncerte. „Volali nám, ešte
raz sa poďakovali. Veľmi sa im páčilo,
boli maximálne spokojní,“ zreferovali
nám z obecného úradu.
Ladislav Odráška
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Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a sú tu
znova Vianoce, najkrajšie sviatky roka, kedy spomalíme a vystúpime z každodenného zhonu,
aby sme si spolu s našimi najbližšími užili tento výnimočný
sviatočný čas.
Aj napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého
dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká
na pripravený štedrovečerný stôl,
ozdobený stromček a darčeky,
ktoré nás pod ním čakajú. Štedrý večer nech zachová v našich
srdciach stopu pohody a radosti.
V tomto predvianočnom čase sa chcem poďakovať všetkým
Vám, ktorí ste sa akoukoľvek mierou a spôsobom zapojili do
kultúrneho, spoločenského, športového, ale aj pracovného diania
v obci a prispeli k úspešnému a príjemne prežitému roku.
Všetkým Vám želám príjemné, pokojné a požehnané vianočné
sviatky, plné lásky, porozumenia a zdravia. Do nového roku vkročte tou správnou nohou a s úsmevom na tvári. Želám Vám, nech
Vás každý deň sprevádza úspech v práci, nech sa Vám choroby
zďaleka vyhýbajú, nech každý deň je pohoda a pokoj vo vašich
domácnostiach.
Emil Rábek, starosta obce

Úcta k starším
S radosťou a s potešením
bolo pripravované slávnostné posedenie pre dôchodcov
vo štvrtok 24. októbra 2019,
pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Nové a zrekonštruované priestory kultúrneho
domu, slávnostne vyzdobená
sála vítala našich seniorov.
Október je mesiac, v ktorom
si viac ako inokedy uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú
v našich rodinách a v obci.
Pracovníčka obecného úradu p. Monika Vörösová privítala prítomných a pozvaných
hostí. Zároveň odovzdala slovo
p. starostovi, E. Rábekovi.
V úvode svojho príhovoru pán starosta vyjadril veľkú
vďaku starším obyvateľom za
ich doterajší prínos pre našu
obec. Prežívajú jeseň života. Je
to však krásne obdobie, kedy
si uvedomujú, ako ich tvaroval
život skúškami, radosťami, ale
aj problémami a starosťami.
Aké je to jednoduché a ťažké
zároveň. Ďakovať za každý
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deň, ktorý príde. Ďakovať aj
za tie najjednoduchšie veci
v živote – osudu, Bohu, ľuďom
naokolo. Záverom vyslovil poďakovanie a úctu pred rokmi,
ktoré naplnili činmi.
Poďakovaním a s úctou pred
dožitými rokmi sa v príhovore seniorom prihovoril aj vdp.
dekan PhD.Peter Michalov.
Poprial dôchodcom, aby všetky dni ich života boli naplnené
zdravím, šťastím, spokojnosťou.
Nasledoval
kultúrny
program, ktorý pripravili
deti zo ZŠ s MŠ ako znak
úcty s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre
svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia.
Po programe nasledovalo
bohaté občerstvenie a družná
debata. Veselá nálada pri speve
doprevádzaná hrou na harmonike vydržala seniorom do neskorých večerných hodín.
Veronika Holubková

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 28.11.2019
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Otvorenie a procedurálne veci
Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
Interpelácie poslancov
Informatívna správa o investičných akciách obce
DOXXbet, s.r.o Kálov 356,010 01 Žilina – žiadosť o súhlas
s umiestnením kurzových stávok
SYNOTtip, Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad Matejovce
– žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení
ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad – žiadosť
o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok
Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých - žiadosť
o dotáciu z rozpočtu obce
Poľovnícke združenie DUBINA – žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce
Futbalový klub KFC Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Miestny odbor Matice slovenskej – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Miestna organizácia Csemadok – žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce
MS SČK – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok – žiadosť o mimoriadnu dotáciu na r.2019
Domov dôchodcov Milosrdného samaritána, Sv. Gorazda
569/30, 951 31 Močenok – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Tibor Pápay, Hlavná 512, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
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
Spolok urbárov a želiarov – žiadosť o splácanie vyrubenej dane
z nehnuteľnosti
Róbert Dičér, Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava – žiadosť o súhlas s rekonštrukciou hrobového miesta
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
Martina Slamková, Hostinec ZOBOR, Hlavná 105/90, 951 32
Horná Kráľová – žiadosť o ponechaní otváracích hodín
Futbalový klub KFC Horná Kráľová, Hlavná 17, Horná Kráľová
– žiadosť o zníženie výšky nájomného za hospodársku budovu
ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar
Materská škola Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar
Správa z kontroly nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a kontroly dodržania ich dodržiavania

4/19
27. Ing. Štefan Straňák – žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou piatich rodinných
domov
28. Rôzne
29. Záver
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
Uznesenie č. 128-VII.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaný
program rokovania bez pripomienok.
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. 129-VII.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice zo siedmeho zasadnutia OZ
poslancov: Ing. Michala Klinku a Františka
Lešša.
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.
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
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_____________________________________
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z novembrového zasadnutia OZ
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.58II.-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.
Uznesenie č. 132-VII.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
_____________________________________
K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace
s chodom samosprávy
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.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
O 18. 00 hod sa dostavil na zasadnutie OZ
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce.
_____________________________________
K bodu 5 – Informatívna správa o investičných akciách
• 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
Uznesenie č. 134-VII.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce.
_____________________________________
K bodu 6 – DOXXbet, s. r .o Kálov 356, 010
01 Žilina – žiadosť o súhlas s umiestnením
kurzových stávok
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.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 7 – SYNOTtip, Továrenská štvrť
1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce – žiadosť o udelenie súhlasu s prevádzkovaním
kurzových stávok
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.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_____________________________________
K bodu 8 – ORION TIP SK, a.s. Drevárska
455/5, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie
súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových
stávok
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.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_____________________________________
K bodu 9 - Občianske združenie zväzu
zdravotne postihnutých Horná Kráľová –
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2020
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 €.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_____________________________________
K bodu 10 – Poľovnícke združenie DUBINA Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2020
Uznesenie č. 139-VII.-OZ/2019
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Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť
o dotáciu z rozpočtu obce pre Poľovnícke
združenie DUBINA Horná Kráľová na rok
2020 vo výške 500 €.
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
____________________________________
K bodu 11 – Futbalový klub KFC Horná
Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020.
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 €.
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)
____________________________________
K bodu 12 - MO Matica Slovenská Horná
Kráľová– žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2020.
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 €.
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing.Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
____________________________________
K bodu 13 - MO Csemadok Horná Kráľová– žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2020.
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 €.
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
____________________________________
K bodu 14 - MS SČK Horná Kráľová – žia-
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dosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020.
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 €.
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
____________________________________
K bodu 15 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Močenok, - žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019
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
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
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
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
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
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)
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
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.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
____________________________________
K bodu 23 – Futbalový klub KFC Horná
Kráľová – žiadosť o zníženie výšky nájomného
Tento bod sa sťahuje z rokovania a materiál sa
presúva na ďalšie rokovanie OZ.
____________________________________
K bodu 24 – ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar
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Uznesenie č. 145-VII.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť ZŠ
s MŠ, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová
o sponzorský dar na Mikulášske posedenie pre
žiakov ZŠ vo výške 1 € na dieťa.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
______________________________________

S POŽIAROM NA HLAVNEJ ULICI
BOJOVALI HASICI
ˇ AŽ DO RÁNA

K bodu 25 - ZŠsMŠ Horná Kráľová – žiadosť o sponzorský dar

K bodu 26 – Správa z kontroly nájomných
zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich
a kontroly ich dodržiavania
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
______________________________________
K bodu 27 – Ing. Štefan Straňák – žiadosť
o predbežný súhlas s výstavbou piatich rodinných domov
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
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Straňák)

Rušné obdobie majú za sebou aj hasiči.
Po septembrových záplavách, pri ktorých
mali práce vyše hlavy, sa museli v októbri
popasovať s požiarom domu. Požiar vypukol na Hlavnej ulici 12. októbra v poobednajších hodinách. Išlo o nevídanú vec, šéf
dobrovoľných hasičov v Hornej Kráľovej
Štefan Sýkora si na podobný požiar len
ťažko spomínal. „Podobný bol v našej obci
ešte za socializmu,“ vraví.
Zostali až do piatej rána
K spomínanej udalosti mal práve on
najbližšie, býva totiž v susednom dome.
„Manželka vyšla von, upratovala. Zbadala,
že zo susedného domu idú plamene. Zakričala na mňa, vybehol som hneď von. Už to
bolo vo vysokom štádiu horenia,“ spomína
si na udalosť pán Sýkora. Okamžite vyhodnotil situáciu. „Svojpomocne sme si nevedeli pomôcť, volal som 150-ku, aby poslali
posily. Operačnému dôstojníkovi som povedal, že treba minimálne 2-3 cisterny. Na stĺpe elektrického vedenia som vybral poistky
a odstavil energiu, aby mohli hasiči okamžite zasahovať,“ hovorí.
Zalarmoval aj ďalších dobrovoľných hasičov z našej obce, ktorí prišli na pomoc.
„Vybavili sme, aby mohli profesionáli tankovať vodu počas zásahu na družstve.“
Zásah trval približne do siedmej večera.

„Ja spolu so Silvom Leššom sme zostali na
mieste do rána do piatej. Vzadu totiž stále
tlelo a doháral oheň,“ vraví šéf našich dobrovoľných hasičov.
Príčinu stále vyšetrujú
Išlo o pomerne veľký zásah, na mieste boli profesionáli s dvoma cisternami
zo Šale, jedna z Nitry, ktorú neskôr vystriedali dobrovoľní hasiči z Jarku. „Dokopy
nás tam bolo približne 15 zasahujúcich,“
hovorí Štefan Sýkora.
Podľa našich informácií sa príčina požiaru stále vyšetruje. Polícia skutok vyšetruje
ako verejné ohrozenie. Či išlo o samovznietenie alebo úmyselné založenie, je predmetom vyšetrovania. Jedna vec je istá: dom
zhorel do tla. „Nedalo sa nič zachrániť.
Už keď prišli hasiči, bolo jasné, že sa nedá
nič robiť. Už vtedy zhorela strecha, išlo
o to uhasiť to a zachrániť okolité domy,“ hovorí o tragédii pán Sýkora. Ako doplnil, odniesli si to aj spomínané domy v susedstve,
na niektorých sú zničené okná, na ďalších
popraskaná omietka.
Útechou je, že pri nešťastí neprišiel nikto
o život. „Ako sme zbadali, že horí, vytiahli
sme obyvateľku, ktorá bývala v dome, von
na ulicu,“ dodal Štefan Sýkora.
Ladislav Odráška
Foto: Michal Morvay

´

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
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška,
Lešš, Lenický, Mgr. Slováková, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
______________________________________

Miriam Sklenárová
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Od vysviacky nášho kostola uplynulo
11. september 1994, nedeľa doobeda. Pre väčšinu Slovenska normálna nedeľa. Nie však pre Hornokráľovčanov. Pred 25-timi rokmi
sa takmer celá naša obec chystala
na slávnostnú svätú omšu. Práve
tento deň bol pre Hornú Kráľovú
a jej veriacich výnimočným. O pol
jedenástej sa začala liturgia, počas
ktorej nitriansky sídelný biskup
Ján Chryzostom kardinál Korec

obyvateľov, sponzorov a všetkých,
ktorí sa pričinili o to, že v našej obci
máme nový, nádherný chrám.
„Perla našej obce, do biela vykúpaný diamant, radosť našich duší
a maják do budúcnosti.“ Tak nazval
svätostánok vtedajší správca farnosti Močenok Peter Dušička.
História výstavby kostola siaha až do roku 1926, kedy veriaci
z Hornej Kráľovej prišli k opátovi

slávnostne vysvätil Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý vyrástol
v centre našej obce. Korunoval tak
približne štvorročnú snahu našich

Júliusovi Ludvighovi s požiadavkou,
aby sa namiesto rozširovania kostola v Močenku začal stavať kostol
v Hornej Kráľovej. Ich prosby vte-

dy neboli vyslyšané. Dohoda bola
na spadnutie v roku 1968, kedy dal
veriacim sľub vtedajší pán farár Jozef Brath. Opäť sa však nezačalo
s výstavbou, aj keď bol vybratý pozemok v strede Hlavnej ulice. Proti
však bola tentoraz politika a zmena
spoločenských pomerov. Po zmene
režimu ožili opätovné snahy. „Sen
sa stáva skutočnosťou,“ písali Kráľovské zvesti pocity farára Petra
Dušičku, ktorý bol na čele našej farnosti v čase otvorenia kostola.
Za zmienku stojí fakt, že rozpočet
stavby bol vyčíslený na 12 miliónov
Sk, skutočné náklady však vďaka
brigádnicky vykonaným prácam
boli skresané takmer na polovicu.
Pomôžme si ešte jedným citátom
z Kráľovských zvestí z roku 1994:
„V živote spoločnosti štyri roky neznamenajú veľa, ale v našej obecnej
pospolitosti sa za tento krátky čas
postavila dominanta, ktorá svedčí
o šikovnosti, umení a pracovitosti všetkých obyvateľov, domácich
majstrov, ktorí neľutovali námahu,
čas a svojou účasťou vytvorili dielo,
na ktoré budú hrdé i ďalšie generácie.“
Ladislav Odráška

Zopár čísel, dátumov a faktov
Apríl 1990 – pápež Ján Pavol II pri príležitosti
návštevy Slovenska posvätil základný kameň
kostola
1.októbra 1990 – začalo sa s výkopovými prácami na základoch
12. októbra 1990 bolo vydané stavebné povolenie
Rok 1991 – ukončená hrubá stavba
29. jún 1993 – na vežu bol osadený 7,5 m vysoký nerezový kríž
7. november 1993 – konala sa vysviacka zvonov
19. august 1994 – stavba bola skolaudovaná
6,5 milióna slovenských korún – toľko sa
preinvestovalo pri realizácii výstavby
4 roky trvala výstavba
Juraj Dolinský, Pavol Kruták, Peter Dušička
– títo farári boli správcami farnosti počas výstavby kostola
1100 je maximálna kapacita
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Ako vnímajú výročie chrámu súčasní
správcovia farnosti?
Tento rok sme oslávili 25. výročie
od chvíle, kedy J. Em. Ján Chryzostom
kardinál Korec konsekroval filiálny
Kostol Narodenia Panny Márie v Hornej Kráľovej.
Bol to veľký okamih v živote obce,
ale i celej našej farnosti. Veď sa naplnili túžby a želania mnohých generácii.
V deň výročia sme v kostole poďakovali za všetky dobrodenia, ktoré
sme v tomto chráme dostali a prijímali
a ešte prijímame. Poďakovali sme sa
za všetkých, ktorí obetovali na stavbu
tohto chrámu, ktorí ho stavali a boli
nápomocní.
Kostol je obrazom „prebývania
Boha s ľuďmi“ (Zjv 21,3). Kostol je
pre svoje znamenia milosrdenstva,
ktoré sa tam prejavujú privilegovaným
miestom Božej pomoci a príhovoru
Preblahoslavenej Panny Márie.
Pre ohlasovanie Božieho slova, ktoré
tam zaznieva je účinným podnetom na
obrátenie, výzvou žiť v láske a konať
skutky milosrdenstva, povzbudením
viesť život zameraný na Ježiša Krista.
Pre sviatostný život, je kostol
miestom upevňovania viery a rastu
milosti, útočišťom a miestom nádeje
v zármutku.

Kostol je miesto, kde sa pestuje
zmysel pre nadprirodzeno, večnosť
a usmerňujú sa kroky života cestami
pozemského života tak, aby sme prišli
k svätyni neba.
Vždy a všade, kresťanské kostoly
boli alebo chceli byť znakmi Boha,
jeho vnikania do dejín. Každý kostol
je pripomenutím tajomstva vtelenia
a vykúpenia.
Som vďačný Pánu Bohu za tento
chrám, ktorý je zasvätený Panne Márii
a teším sa, že vďaka obetavým ľuďom
je tento chrám udržiavaný a skrášľovaný na slávu Božiu.
Som vďačný Pánu Bohu i za všetkých farníkov, obyvateľov obcí, ktorých mi Božia prozreteľnosť zverila.
Ďakujem za všetky služby, ktoré v kostole a pre kostol konáte.
Spoločne sa snažme o to, aby tento
náš kostol zjednocoval všetkých ľudí
dobrej vôle. Aby bol pre nás všetkých
ohniskom, ktoré vyžaruje svetlo a teplo Kristovej lásky do našej obce, rodín
a celej našej farnosti.
S vďakou a prianím všetkého dobrého
Mgr. Ľuboš Utekal, kaplán
ThDr. Peter Michalov, PhD. dekan

Na stavbe odpracovali naši občania veľké množstvo brigádnickych
hodín. Vďaka tomu bol celkový rozpočet výstavby výrazne nižší.
Viacerí z nich sú už v nebeskom kráľovstve. V týchto dňoch skonal
aj jeden z najaktívnejších „pracantov“ pri výstavbe kostola, pán
Klement Kokeš (prvý zľava). Nech mu dobrotivý Pán Boh dá večnú
odmenu v nebi!
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VIANOCNÉ
ˇ DUCHOVNÉ
SLOVO

ˇ
SV. MIKULÁŠ OPÄT
ˇ
ROZDÁVAL DARCEKY
Predtým, ako nastane Štedrý deň a my zasadneme
k štedrovečernému stolu, máme v mesiaci december
zachovanú tradíciu – oslavu sviatku svätého Mikuláša.
Nielen deti, ale častokrát aj my dospelí v tento deň očakávame nádielku sladkých dobrôt.
Ako je už každoročným zvykom aj v tomto roku zavítal medzi členov OZ zväzu zdravotne postihnutých
Mikuláš. Navštívil nás v našom novom kultúrnom dome
5. decembra 2019, kde na neho čakali členovia občianskeho združenia. Sv. Mikuláša privítali básňou a krásnym
programom, s ktorým sa predstavila folklórna skupina
Močenčanka. Vianočné piesne a koledy v ich podaní dokonale umocnili čas blížiacich sa Vianoc.
Na posedenie prijali pozvanie starosta obce p. Emil
Rábek a vdp. dekan PhD. Peter Michalov, ktorí sa členom organizácie prihovorili krátkym príhovorom.
Po zhliadnutí programu rozdal Mikuláš prítomným darčeky a sľúbil, že v budúcom roku nás opäť navštívi. Nasledovalo bohaté občerstvenie a príjemné posedenie pri
speve, o ktoré sa postaral harmonikár p. Horváth.
Veronika Holubková

Drahí obyvatelia obce Horná Kráľová,
milí farníci!
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril aj prostredníctvom týchto pár riadkov,
pred blížiacimi sa Vianočnými sviatkami.
Už sedemsto rokov pred narodením Ježiša Krista, predpovedal jeho narodenie
prorok Micheáš. Zo svetových dejín viem
o sčítaní ľudu, ktoré nariadil cisár Augustus. Z evanjelií sa dozvedáme o maštali,
pastieroch, anjeloch...
Najpodstatnejšie na Vianociach je však
to, že sa narodil Boží Syn – Ježiš Kristus.
Vo Vianočnom období Cirkev slávi tajomstvo Zjavenia Pána: jeho skromného
narodenia v Betleheme, zvestovaného
pastierom, prvotine Izraela, ktorá prijme
Spasiteľa.
Slávime aj zjavenie mudrcom, prvotine
pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú a klaňajú sa Kristovi Mesiášovi.
Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme
sa spoločne radovali a oslávili narodenie
Božieho Syna. Pre mnohých znamenajú
vianočné sviatky zhon za stromčekom,
darčekmi a zábavou. Ježiš a Jeho narodenie možno zostáva niekde v kúte, akoby
bol len doplnkom Vianoc, akoby nás to
niekedy ani nezaujímalo. A predsa, Vianoce bez Ježiša Krista nemajú zmysel!
Keď prežívame Vianoce, ako sviatky
príchodu Spasiteľa, vtedy všetko nadobúda nový zmysel:
darčeky sa stanú symbolom Kristovej
lásky k nám,
stromček ožiarený sviečkami sa stane
symbolom Svetla – Ježiša Krista.
Keď sv. Jozef a Panna Mária prijali Božieho Syna, bol pre nich vrcholom Božieho plánu spásy. Verili, že On je záchrana
a láska, že je Spasiteľom sveta. A prijali
ho celým srdcom, prijali ho na celý život,
aj keď pre neho prišli o všetko, i o vlasť.
On bol pre nich všetkým.
A to je zmysel našich Vianoc, aby bol
Boh – Ježiš Kristus pre nás všetkým.
Vyprosujem Vám všetkým, spolu s naším pánom kaplánom, milostiplné a požehnané vianočné sviatky. Nech sa Ježiš
Kristus, ktorý sa narodí v Betleheme stane pre nás všetkým.
Mgr. Ľuboš Utekal, kaplán
ThDr. Peter Michalov, PhD., dekan
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VIANOCNÝ STROMCEK SA ROZSVIETIL
PO ŠIESTY KRÁT
V sobotu, 7. decembra 2019, sa
obecné trhovisko rozsvietilo, zaplnilo ľuďmi a starosta Emil Rábek svojim príhovorom otvoril VI.
Obecné vianočné trhy. V dopoludňajších hodinách nám síce počasie
neprialo, ale poobede dážď ustal
a vianočné trhy sa začali. Občanom
sa prihovorila a privítala ich p. Mgr.
Veronika Holubková a oboznámila
ich s programom, ktorý budú môcť
sledovať počas popoludnia. Osemnásť predávajúcich aj tento rok ponúkalo svoje výrobky, cukrovinky,
oblátky, vianočné pečivo, dekorácie
a darčekové predmety. Už tradične
pracovníci obce Horná Kráľová pripravili cigánsku pečienku, pečenú
klobásu, kapustnicu, vianočný punč
a varené víno. Občania si mohli pochutiť aj na trdelníku. Počas vianočných trhov vystúpila FS Kráľovanky, ktorá v dvoch vstupoch svojím
spevom a hudobným doprovodom
spestrila predvianočné popoludnie.
Rozsvietenie vianočného stromčeka
pred kultúrnym strediskom sprevádzal spev Viktórie Stachovej, ktorá zaspievala niekoľko vianočných
piesní. V dobrej nálade a pohodovej atmosfére sa niesol celý večer
až pokým trhy neopustili poslední návštevníci. Verím, že každý si
na nich našiel to, čo hľadal, že ste
všetci strávili príjemné popoludnie
a odchádzali ste spokojní a príjemne naladení vianočnou atmosférou.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
zúčastnili, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému
priebehu vianočných trhov.
Dovoľte mi zaželať všetkým čitateľom požehnané vianočné sviatky.
Prežite ich v pokoji a radosti v kruhu
najbližších. Zároveň Vás pozývame na Novoročný ohňostroj, ktorý
sa uskutoční 1.1.2020 o 17.oo hod.
v areáli Kultúrneho domu Horná
Kráľová.
Mariana Zabáková
Foto: Mikuláš Ištokovič
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Vianočná človečina
Hovorí sa, že Vianoce sú obdobie zázrakov. Každý z nás sa snaží byť nejakým spôsobom počas najkrajších sviatkov roka lepší
k tomu druhému. Ľudia robia viac dobrých
skutkov, všade to dýcha väčšou „človečinou“ v porovnaní so zvyškom roka.
Vypekali celý týždeň
Ak ste navštívili vianočné trhy v našej
obci, určite ste si všimli stánok s množstvom sladkých koláčov a iných dobrôt. Ak
ste sa zastavili a od trojice predávajúcich ste
si niečo kúpili, podporili ste dobrú vec. Celý
výťažok totiž pôjde na liečbu 17-ročnej onkologickej pacientky.
Poďme však pekne po poriadku. Za nápadom stoja pracovníčky Domova dôchodcov Milosrdného samaritána v Močenku.
Vyspovedali sme dvojicu Zuzka Lovászová
– Janka Tóthová, ktoré nám povedali viac.
„Celé sa to začalo ešte v októbri, keď sme
jedli koláčiky od jednej známej cukrárky.
Povedali sme si, že by sme niečo podobné zvládli upiecť aj my a pôjdeme dobroty
predávať na vianočné trhy do Hornej Kráľovej,“ začína rozprávanie autorka nápadu
Zuzka Lovászová. Na tom by zatiaľ nebolo
nič zvláštne, lenže dievčatá si povedali, že
zisk použijú na dobročinný účel. „Rozmýšľali sme, komu by sme tie peniažky dali.
Povedali sme si, že si ich nenecháme pre

seba, ale spravíme niekomu pekné Vianoce.
Rozhodli sme sa pre kolegyninu 17-ročnú
dcéru, ktorá je onkologickou pacientkou.“
Týždeň pred samotnými trhmi začali
dievčatá s vypekaním. „Piekli sme celý týždeň, po pracovnej dobe. Stalo sa, že sme si
po nočnej neľahli spať, ale vypekali sme.
Bolo toho veľa, na konci sme už boli vyčerpané. Hnala nás vpred myšlienka, že pomôžeme tam, kde je to treba,“ ozrejmuje Janka.
O pol šiestej vypredané
Tvrdá práca priniesla ovocie, dievčatá
napiekli približne 600 kusov domácich zákuskov a koláčov (marlenka, medové rezy,
parádne linecké, kokosové ježe, guľky, tartaletky, karamelové zákusky, pistáciové,
ovocné koláče, štolverkové rezy). „Prispela
nám aj Maja Gyarfásová, Kejky od Majky
venovala chutné koláčiky (čokoládový cheescake, mini pavlovky, zamatovú roládu
a mini veterníky). Piekli aj ostatné kolegyne, jedna spoločne s manželom urobili trubičky. Vyzbierali sme napokon približne 300
eur, čo sme nečakali. Ďakujeme všetkým aj
za to, že spríjemnili Vianoce Natálke a celej
jej rodine,“ hovoria dievčatá. Ako dodali,
ohlasy zákazníkov boli dobré. „Ľuďom sa to
páčilo, čo sme rady. Prispievali, aj sme im
balili domov do krabičiek. Našli sa aj takí,
čo nechceli ani zákusky, ale chceli len pri-

spieť a podporiť.“ O veľkom záujme svedčí
aj fakt, že o pol šiestej mala trojica dievčat
všetky zákusky vypredané! „Aj po trhoch sa
nám ozývali ľudia, ktorí by chceli prispieť,“
dodávajú autorky šľachetného skutku.
Vyzbieraná suma bola napokon ešte vyššia a k adresátke sa dostala tesne pred Vianocami. Aj o tomto sú Vianoce, o ľudskosti,
človečine a tom dobrom v každom z nás.
Ladislav Odráška

Neporiadok na detskom ihrisku sa neustále opakuje
V marci sa rozhodli dobrovoľníci z radov mamičiek a komisie verejného poriadku vyčistiť detské ihrisko na Školskej ulici. „Je to naše a pre nás, chodíme sa tam
hrávať nielen my, ale aj ostatní,“ objasnila
jedna z mamičiek, prečo sa rozhodli zorganizovať na detskom ihrisku brigádu.
Dobrovoľníci vyzbierali plnú vlečku prívesného vozíka. Ihrisko bolo nachystané
pred letnou sezónou.
Radosť z čistoty však netrvalo dlho.
V priebehu roka sa objavovalo na sociálnej siete viacero príspevkov, v ktorých
nespokojné mamičky poukazovali na opätovné znečistenie. A to všetko v lete, len
pár mesiacov po spomínanej brigáde. „Na
detskom ihrisku nás čakalo dnes nemilé
prekvapenie. Niektorí ľudia si nič nevážia a nevedia sa chovať,“ napísala jedna
z mamičiek svoj zážitok. Priložila aj fotky
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Foto: Kristína Soroková

a dodala, že čo sa dalo, upratali.
Po ihrisku boli rozhádzané obaly od
potravín, sklenené a plastové fľaše. Čo
však bolo alarmujúce, na zemi boli viaceré prázdne obaly od cigariet. Áno, na
detskom ihrisku...Aj keď sa mamičky
snažia upratovať, smutné je, že situácia
s odpadkami sa na ihrisku neustále opa-

kuje. Ďalšia vec je, že spomínané detské
ihrisko na Školskej ulici, ktoré je svojím
rozsahom asi najväčším v obci, by potrebovalo zreparovať, či už ide o detské
atrakcie alebo piesok. Nevyhnutná je tiež
pravidelná údržba, hlavne kvôli bezpečnosti detí, ktoré sa na ňom hrávajú.
Ladislav Odráška

4/19

13

Královské
´
zvesti
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Blahoželáme novomanželom:
Marcela Lovászová (Vinohradnícka 574/61)
a Ivan Launa (Reca)
Mgr. Aneta Lenická (Hlavná 117/10)
a Peter Solovic (Stará Turá)
Bc. Mgr. Miriama Lorencová (Nad Humnami
426/24)
a Alberto Figueroa Mingarro (Zaragoza, Španielske kráľovstvo)
Andrej Tóth (Hlavná 77/40)
a Zuzana Kubačeková (Močenok)
Monika Odrášková (Nad Humnami 427/26)
a Michal Pápay (Močenok)
Jozef Suchý (Sereďská 552/34)
a Jarmila Danková (Močenok)
Patrícia Slamková (Vinohradnícka 589/31)
a Ing. Miroslav Danko (Lučenec-Opatová)

Vitajte medzi nami:
Manuela Bilová, Malá Kráľová 228/27
Anna Verešová, Hlavná 486/101
Annemarie Jellouschek, Sliváš II. 364/3
Bianka Benčíková, Hlavná 84/50

Navždy nás opustili:
Jozef Tóth 75 rokov
Pavol Rábek 94 rokov
Zlata Rábeková 91 rokov
Jozef Galbavý 90 rokov
Anna Novková 63 rokov
Eva Hanáková 90 rokov
Katarína Fógelová 93 rokov
Vojtech Vagunda 35 rokov
Klement Kokeš 92 rokov
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Obecný úrad v Hornej Kráľovej oznamuje občanom, u ktorých nastali v roku 2019 zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností napr.: predali,
kúpili, dedili alebo darovali nehnuteľnosti, aby do 31. januára 2020 podali daňové priznanie na obecnom úrade.
Taktiež žiadame občanov, u ktorých nastali zmeny týkajúce sa vyrubenia
poplatku za komunálny odpad alebo dane za psa, aby ich oznámili na obecnom úrade do konca januára 2020.
Obecný úrad ďalej oznamuje, že bude v novom roku zvyšovať dane
a poplatky, preto žiadame občanov, aby nechodili platiť na začiatku
roka. Predpokladaný výber bude v mesiaci apríl 2020.

4/19

Za zmesový odpad si od nového roka budeme
musieť priplatiť
Na naše otázky odpovedá Mgr. Michal
Bakyta – projektový manažér PZO.
Aký je trend v oblasti komunálnych
odpadov? Je odpadu viac alebo menej?
Žijeme dobu konzumu čo sa dramaticky prejavuje aj na množstve komunálneho
odpadu. Uvediem konkrétny príklad – kým
v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval
približne 250 kg odpadu za rok, tak v roku
2018 to bolo už viac ako 350 kg. Pre porovnanie, priemer Európskej únie je 480 kg
na občana a priemer obcí združených v Ponitrianskom združení je 390kg. Dá sa preto
očakávať, že nárast odpadu bude pokračovať aj v ďalších rokoch, čo sa samozrejme
odzrkadlí aj na výške poplatku za odpad pre
občanov.
Keď spomínate poplatok pre občanov
- skúste povedať, od čoho sa odvíja výška tohto poplatku?
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja od viacerých faktorov. Najdôležitejšie je
to, aké množstvo odpadu občania vyprodukujú a koľko % z neho dokážu vytriediť. Za
separovaný odpad ako je sklo, plasty, kovy
a papier obce neplatia. To však neplatí pri
bio odpade, nebezpečných odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade a samozrejme pri zmesovom odpade. Hlavne
zmesový odpad a objemný odpad bude pre
obce a ich občanov predstavovať do budúcnosti čoraz väčšiu finančnú záťaž. Túto
skutočnosť pocítime všetci už od začiatku
nového roka 2020.
Hovoríte teda, že za zmesový odpad
ktorý občania ukladajú do čiernych nádob
budeme platiť viac. Prečo je tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je
skutočnosť, že na Slovensku sa už nemôžu
otvárať nové skládky odpadov, môžu sa iba
rozširovať tie jestvujúce. Každému je však
jasné, že žiadna skládka sa nedá rozširo-

vať do nekonečna. To znamená, že skládky,
ktoré v súčasnosti máme, sa postupne napĺňajú a zatvárajú. Skládok je teda čoraz
menej, ale zmesového odpadu je stále veľa.
Majitelia skládok preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že
skládkovanie je považované za najmenej
ekologické nakladanie s odpadom. Slovenská republika preto za odpad ktorý končí
na skládke odpadov vyberá tzv. zákonný
poplatok obci – čo je akási ,,ekologická daň“. Cieľom tohto opatrenia je teda
tlačiť na mestá a obce, aby vytvorili také
podmienky pre zber komunálnych odpadov,
aby zmesového odpadu bolo čo najmenej.
Výška tohto poplatku každým rokom rastie.
Spomenuli ste, že sa na Slovensku postupne zatvárajú skládky odpadov. Čo
sa stane zo zmesovým odpadom keď
nebudeme mať možnosť odpad ukladať
na skládky?
To je dobrá otázka. Na Slovensku ešte
neexistuje jasná stratégia ako ďalej nakladať so zmesovým odpadom. Dosť často sa
hovorí o mechanickej úprave pred skládkovaním. Inak povedané: skôr ako odpad
skončí na skládke, prejde procesom, pomocou ktorého sa z odpadu vyseparujú zložky, ktoré sa dajú ďalej spracovať. Týmto
opatrením sa ušetrí miesto na skládke, čo
predĺži jej životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak, ako je tomu napríklad v susednom Rakúsku, v ktorom je skládkovanie už
zakázané. To čo vieme povedať už dnes je,
že nakladanie so zmesovým odpadom bude
v budúcnosti výrazne drahšie.
Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28%
odpadu (údaje sa rôznia). V Ponitrianskom
združení je to 46% (rok 2018). Slovenská
republika sa zaviazala, že do roku 2020

vytriedime 50% odpadu. Verím, že Ponitrianske združenie na rozdiel od Slovenska
tento cieľ splní. Avšak zloženie zmesového
odpadu v našich obciach pre nás zostáva
stále veľkou výzvou.
Ako to myslíte?
Tento rok sme robili analýzy zmesového
odpadu produkovaného z obcí združených
v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov, ako aj priamo na obciach pri zbere nádob. Výsledky boli zdrvujúce – viac
ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť.
V praxi to teda vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala mať čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže ju má poloprázdnu tak
ju musí ,,silou mocou“ niečím doplniť. Tak
ju doplní aj odpadom ktorý sa dá vytriediť.
Najviac je to bio odpad (viac ako 30%), ale
aj sklo, papier, atď.
Od našich občanov často zaznieva
otázka, prečo neplatia za odpad menej
keď ho triedia, prípadne prečo obec nedostáva za separovaný odpad peniaze ?
Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie z dôvodu, že separovaný
zber komunálnych odpadov nie je ziskový,
ale je tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes musí byť dotované. Ak by tomu tak
nebolo, tak obce by si museli priplatiť aj za
tieto odpady.
Čo teda majú robiť občania pre to,
aby za odpad nemuseli v budúcnosti platiť stále viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To znamená, že si
spotrebiteľ trikrát rozmyslí, či danú vec,
ktorú si chce kúpiť, vôbec potrebuje. A ak si
už niečo kúpi. tak si bude oveľa viac všímať
z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je
zabalený.
Ďalším krokom je dôkladné triedenie odpadu.
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Harmonogram
Harmonogramvývozu
vývozukomunálneho
komunálneho aa
separovaného
separovanéhoodpadu
odpaduvvroku
roku2020
2020
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HornáKráľová
Kráľová
obec
Horná
január
január
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február
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1
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september
7
7
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24

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

ÁNO:

29

október

13
19

elektro

elektro

6
6
8 streda
8 streda
8
208
2020

2

júl

22
24

2
4
25
416
516

30
30
30

30

august

4
104
1310
2413
2724

27

november

december
19

19

16
16

december

3
3
173
293 utorok

17
29 utorok

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orechy zo stromov, lístie, burina,usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny

BIO ODPAD
kosti,
zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

zbytky ovocia, zeleniny,
PAPIER starý chlieb, tráva, orechy zo stromov, lístie, burina,usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny

NIE: ÁNO:
kosti, zvyšky
uhynuté
zvieratá,
časopisy,
zvierat,
plasty,kartóny,
kovy, sklo,
cigaretové
noviny,mäsa,
časopisy,
kancelársky
papier,
zošity,exkrementy
reklamné letáky,
katalógy,
papierové
tašky, ohorky
papierové obaly
NIE:

ÁNO:
NIE:

použité
plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
PAPIER
alebo plastové časti papierových výrobkov

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

PLASTYplienky
+ KOVOVÉ
OBALY
+ VKMnápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
použité
a hygienické
potreby,
alebo plastové
výrobkov
ÁNO:
PET fľaše,časti
fólie,papierových
plastové obaly
od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

PLASTY
+ KOVOVÉ
OBALY + VKM
NIE:
znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

ÁNO:

PET fľaše,
fólie,
plastové
obaly od
potravín kovové
(kečupov,
horčíc,
a pod.),
plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
guma,
molitan,
polystyrén,
znečistené
obaly,
veľkéjogurtov
a ostré kovové
predmety
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

ÁNO:

odpad bez možnosti vytriedenia

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

NIE:

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

KOMUNÁLNY ELEKTRO
ZBYTKOVÝ
ODPAD
+ NO

ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO
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1
5
1 8
5 13
8 19

26

júl
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apríl
apríl
26

5
9
9
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12
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máj

elektro

marec
marec

27

27

