
 

Z á p i s n i c a 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 

27.08.2020 o 17.00 hod. 

 

Prítomní: Emil RÁBEK,starosta obce 

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

Ondrej, LEŠŠ František, LENICKÝ  Marek,   

Ing. STRAŇÁK Štefan prišiel o 17.20 hod. 

 

Neprítomní - ospravedlnení:    Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana,  Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana   

  

Ďalší prítomní:  Mgr. KOPIARY Miloš,  hlavný kontrolór obce 

                          LENČÉŠOVÁ Anna, 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. Žiadosť o predaj pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na už predbežne schválený predaj 

pozemku) - Ing. Michal Klinka, Malá Kráľová č.180, 951 32 Horná Kráľová 

a manželka Martina Klinková, Vonkajší rad 762/1, 926 01 Sereď 

7. Žiadosť o predaj pozemku  ( o prijatie uznesenia OZ na už predbežne schválený predaj 

pozemku)– Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková, Malá Kráľová č.180, 951 

32 Horná Kráľová a Nadežda Klinková, Malá Kráľová č. 180, 951 32 Horná Kráľová 

8. Žiadosť o zníženie dlhu na KO – Margita Stojková, Malá Kráľová 229  

9. Rôzne 

10. Záver 

  

  
 

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

dňa 20.08.2020 ( príloha č.1)   

 

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci 

 Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Emil Rábek, starosta obce. 

Privítal  všetkých prítomných.   

              

  

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

OZ je uznášania schopné. (príloha č.2) 

 Predniesol program rokovania  

 

 

 



Navrhovaný 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. Žiadosť o predaj pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na už predbežne schválený predaj 

pozemku) - Ing. Michal Klinka, Malá Kráľová č.180, 951 32 Horná Kráľová 

a manželka Martina Klinková, Vonkajší rad 762/1, 926 01 Sereď 

7. Žiadosť o predaj pozemku  ( o prijatie uznesenia OZ na už predbežne schválený predaj 

pozemku)– Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková, Malá Kráľová č.180, 951 

32 Horná Kráľová a Nadežda Klinková, Malá Kráľová č. 180, 951 32 Horná Kráľová 

8. Žiadosť o zníženie dlhu na KO – Margita Stojková, Malá Kráľová 229  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 

Uznesenie č.  197-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaný program rokovania.   

Návrh bol schválený. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľky zápisnice, voľba pracovného predsedníctva 

a návrhovej komisie. 

 Za zapisovateľku určil Annu Lenčéšovú. 

 

 

 Za overovateľov  zápisnice navrhol  poslancov:   

Ondrej Števko 

 Ing. Michal Klinka              

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 



 

Uznesenie č.  198-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice  zo štvrtého zasadnutia OZ 

poslancov v zložení :  Ondrej Števko 

                                    Ing. Michal Klinka 

 

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, Števko, Lešš, Lenický)    

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 

Uznesenie č.  199-IV.-OZ/2020 

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. Ladislav Odráška – predseda komisie 

           Marek Lenický- člen 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

Uznesenie č.  200-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Ladislav Odráška – predseda komisie 

Marek Lenický – člen komisie 

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. 125- VI.-

OZ/2019,Uznesenie č. 133- VII.-OZ/2019, Uznesenie č.176-II.-OZ/2020, Uznesenie č. 182-

II.-OZ/202, Uznesenie č. 183-II.-OZ/2020 sú v riešení 

 

Uznesenie č.190-III.-OZ/2020, Uznesenie č. 191-III.-OZ/2020, Uznesenie č. 192-III.-

OZ/2020,  Uznesenie č. 193-III.-OZ/2020,  Uznesenie č. 195-III.-OZ/2020,  Uznesenie č. 

196-III.-OZ/2020  sú splnené. 

 

  

 Uznesenie č.  201-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

 

Neboli žiadne pripomienky 

 

 

K bodu 4 – Interpelácia poslancov 

Mgr. Odráška sa opýtal, či obec plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov. 

Starosta obce odpovedal, že minimálne dva roky sa cesty nebudú opravovať. Materiál na 

chodníky obec má ale na opravu ciest nám v tejto situácii peniaze nikto nedá. Ďalej uviedol, 

že všetky projekty sú stopnuté. 

Ing.Šoka uviedol, že výtlky sa už opravovali, ale ešte ďalšie sa budú opravovať. 

Mgr. Odráška sa opýtal, aký je aktuálna finančná situácia obce. Ako ovplyvnila situáciu 

koronakríza, čo sa týka výpadku podielových daní. 

Starosta obce odpovedal, že výpadok podielových daní za apríl až júl pre obec činí cca 38.000 

€. Je to cca 10.000 € mesačne. Ak chceme výpadok vykryť, obec si môže zobrať úver a do 

roku 2023 ho musí splatiť. Na sneme ZMOS-u im bolo  povedané, že kto nemusí nech si úver 

neberie.  

 

 

  

K bodu 5 – Informatívna správa o investičných akciách 
Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania informoval 

o investičných akciách, a to o:   

Hasičská zbrojnica  -  Firma, ktorá vyhrala verejnú súťaž nám v priebehu budúceho týždňa 

oznámi kedy zaháji práce. Materiál čo má kúpiť obec, tak na ten už máme cenové ponuky. 

Termín ukončenia prác je 31.12.2022.  

Starosta obce povedal, že práce by sa mali začať čím skôr, aby nám nestopli projekt a obec 

bude musieť vrátiť peniaze. 

Dom smútku – práce sú zatiaľ pozastavené. Do iných investičných akcií sa obec nepúšťa. 

   



 

  

Uznesenie č.  202-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách 

obce. 

 

O 17.20 hod. prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Štefan Straňák. 

 

 

 

K bodu 6  - Žiadosť o predaj pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na už predbežne 

schválený predaj pozemku) - Ing. Michal Klinka, Malá Kráľová č.180, 951 32 Horná 

Kráľová a manželka Martina Klinková, Vonkajší rad 762/1, 926 01 Sereď (príloha č.4) 

Starosta obce p. Emil Rábek predložil žiadosť o predaj pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na 

už predbežne schválený predaj pozemku, o ktorý požiadal Ing. Michal Klinka a manželka 

Martina (viď príloha)  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:  6  ( Ing. Šoka, Ing. Straňák, Mgr. Odráška, Števko, Lešš, Lenický)    

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   1( Ing. Klinka) 

 

 

Uznesenie č.  203-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  v súlade s § 9a, ods.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to parcely č. 268/12 

zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 91 m
2 

ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, 

úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 

27.07.2018, odčlenená od parcely č. 268 – ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom 

v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 

2930 pre k.ú. Horná Kráľová, za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 8,47 €/m
2 

, 

z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri rodinnom 

dome so záhradou vo vlastníctve užívateľa. Je dlhodobo užívaný a udržiavaný 

majiteľom, pre obec je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

žiadateľom Ing. Michalovi Klinkovi, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 

a Martine Klinkovej, bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 

 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 7 – Žiadosť o predaj pozemku  pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na už 

predbežne schválený predaj pozemku)– Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková,  



Malá Kráľová č.180, 951 32 Horná Kráľová a Nadežda Klinková, Malá Kráľová č. 180, 

951 32 Horná Kráľová (príloha č.5) 

Starosta obce p. Emil Rábek predložil žiadosť o predaj pozemku ( o prijatie uznesenia OZ na 

už predbežne schválený predaj pozemku, o ktorý požiadal Michal Klinka a manželka Gabriela 

a Nadežda Klinková (viď príloha).  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Hlasovanie: 

 

ZA:  6  ( Ing. Šoka, Ing. Straňák, Mgr. Odráška, Števko, Lešš, Lenický)    

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   1( Ing. Klinka) 

 

 

 

Uznesenie č.  204-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  v súlade s § 9a, ods.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to parcely č. 268/11 

zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným 

Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, 

odčlenená od parcely č. 268 – ostatná plocha, diel (1) vo výmere 73 m
2 

 a od parcely 299 

–ostatná plocha  diel (3) vo výmere 7 m
2 

, obe zapísané Okresným úradom v Šali, 

katastrálny odpor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 2930 

pre k.ú. Horná Kráľová, za cenu určenú znaleckým posudkom, vo výške 4,22 €/m
2 

, 

žiadateľom Michalovi Klinkovi a manželke Gabriele Klinkovej, obaja bytom Horná 

Kráľová, Malá Kráľová 180 v podiele 2/3- ny k celku, a Nadežde Klinkovej, bytom 

Horná Kráľová, Malá Kráľová 180, v podiele 1/3-ina k celku. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 

 Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 8 -Žiadosť o zníženie dlhu na KO – Margita Stojková, Malá Kráľová 229 

(príloha č. 6) 

Starosta obce predložil žiadosť p. Margity Stojkovej, ktorá požiadala o zníženie dlhu za 

komunálny odpad (  viď. príloha) 

Mgr. Odráška uviedol, že obec by mala žiadať, aby pani Stojková splatila dlh na KO. 

Starosta obce dal hlasovať o znížení dlhu za KO pre Margitu Stojkovú. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:   0   

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

ZDRŽAL SA:   0 

 

 



 

Uznesenie č.  205-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so znížením dlhu za komunálny odpad pre p. Margitu 

Stojkovú, bytom Malá Kráľová č. 229, 951 32 Horná Kráľová a navrhuje jej požiadať 

obec o splátkový kalendár na splácanie dlhu. 

K bodu 9 –  Rôzne 

 

 

Prijatie uznesenia na práce, ktoré sa majú realizovať na ul. Školská II. (príloha č.7) 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že vodári zabezpečia všetok materiál. 

Výkop kanálu a uloženie urobia vodári a obec ho zasype. 

Vodu vykopeme my, uložíme a aj zasypeme. 

Na základe schváleného uznesenia z dnešného zasadnutia podpíše obec zmluvu so ZsVS 

a začnú sa práce. 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 

Uznesenie č.  206-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupitelstvo schválilo 

 

a) Prechod práv a povinností stavebníka k vybudovaniu verejnej kanalizácie 

a verejného vodovodu  na  ulici  Školská,  vyplývajúcich  z právoplatného  

stavebného    povolenia  

Č.j.OU-SA-OSZP-2020/004274-5 Žiš.  Zo   dňa   13.07.2020,   ktoré    nadobudlo 

právoplatnosť dňa 13.08.2020 na stavebné objekty  

SO 02.1 Kanalizačné stoky 

SO 02.2 Kanalizačné prípojky ver. časť 

SO 03.1 Vodovodné rády 

SO 03.2 Vodovodné prípojky ver. časť 

z obce Horná Kráľová na ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra.  

 

b) Dohodu o spolupráci medzi obcou Horná Kráľová a  ZsVS, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, Nitra na predmetné dielo v podiele 50%, kde obec Horná 

Kráľová prispeje svojím podielom vo forme dodávky výkopových prác, 

obsypových materiálov a spätných dosypových prác v miestnej komunikácie. 

 

 

Návrh bol schválený. 

 

VZN č. 2/2020  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horná Kráľová 
Ing. Šoka informoval o tom, že je potrebné ,aby sa poslanci dnes dohodli a na najbližšom zasadnutí 

schválili ochranné pásmo pohrebiska na území obce Horná Kráľová. 

Ing. Klinka navrhol, aby šírka ochranného pásma pohrebiska bola  2 m od hranice pozemku 

každého pohrebiska umiestneného na území obce Horná Kráľová. 

 



Ing. Šoka  informoval prítomných o tom, že na schôdzi sa členovia FK KFC Horná Kráľová  

dohodli, že budú robiť hodovú zábavu. Variť sa budú guláše, večer bude zábava, hrala by živá 

hudba. Pri tejto akcii im vznikajú veľké náklady, čo sa týka SBS a kapely. Finančne sa 

prispeje aj tým, čo budú variť guláše (ako každý rok). Opýtal sa, či by nemohla obec prispieť 

nejakou sumou. 

Ing. Straňák sa opýtal, či by obec nemohla nejakou sumou prispieť keď tento rok 

neorganizuje hody. Bolo by dobre keby obec z časti zafinancovala tieto hody. Opýtal sa   akú 

sumu by požadovali. 

Ing. Šoka uviedol, že na SBS a živú hudbu, to pod 1000 € nebude. Ďalej navrhol, že by sa 

poskytnutie sumy mohlo urobiť refundáciou nákladov. 

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór uviedol, že refundácia nákladov je jedna z možností. 

Mgr. Odráška navrhol, aby sa urobila zmluva na refundácia na sumu  1000 €. 

 

Ďalej sa diskutovalo o možnosti zapojenia sa obce do výzvy zameranej na vodozádržné 

opatrenia. Mgr. Odráška  si myslí, že by to bolo prospešné a potrebné pre obec.  

Ing. Straňák uviedol, že je to výborný projekt a navrhol, aby Mgr. Odráška zistil ohľadom 

tejto výzvy presnejšie informácie. 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do konca 

roka 2020 (príloha č.8) 

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce Horná Kráľová ,predložil návrh plánu kontrolnej 

činnosti do konca roka 2020 (viď. príloha). 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

Uznesenie č.  207-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 

Kráľová do konca roka 2020. 

B) Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do 

konca roka 2020: 

1. Sledovanie vývoja hospodárenia obce v roku 2020 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

a stanovisko k správe audítora k záverečnému účtu obce za rok 2019 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce za rok 2021 

4. Vybavovanie sťažností podľa § 30 ods. 1 písm.g) Štatútu obce Horná Kráľová 
 

Návrh bol schválený. 

 

 



 

  

Správa z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií  (príloha č.9)  

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce Horná Kráľová predložil Správu z kontroly 

zúčtovania poskytnutých dotácií (viď. príloha). 

Boli skontrolované všetky subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce. Skoro 

vo všetkých boli zistené nedostatky. V niektorých prípadoch väčšie v niektorých menšie. 

 

 

Ing. Šoka uviedol, že v prvom rade vo VZN o poskytovaní dotácie je chyba, ktorá by sa mala 

opraviť. 

Mgr. Kopiary podotkol, že vo VZN je uvedené, že obec môže poskytnúť dotácie aj fyzickým 

osobám. Toto zákon neumožňuje. VZN musí byť v súlade so zákonom. 

Ing. Šoka uviedol, že všetci žiadatelia o dotáciu mali tú istú chybu. Ako sa to bude riešiť? 

Všetci musia mať vypísané na čo chcú peniaze použiť? 

Mgr. Kopiary uviedol, že žiadatelia o dotácie nemusia mať v žiadosti napísané konkrétne na 

akú činnosť žiadajú finančné prostriedky. Nech si v žiadosti napíšu, že žiadajú na činnosť 

a chod organizácie. 

Ing. Šoka uviedol, že do 30. septembra si môžu organizácie podať žiadosť na poskytnutie 

dotácie na činnosť a chod organizácie. Zúčtovanie musí prejsť cez finančnú komisiu a potom 

sa to zaradí na prerokovanie na OZ. 

Mgr. Kopiary uviedol, že kontrola je trojstupňová: 

Ako prvý vyúčtovanie skontroluje pracovník obce, či sú doložené všetky doklady a či sú 

správne. 

Potom sa to prekontroluje  vo finančnej komisii a následne to skontroluje hlavný kontrolór. 

Ing. Šoka požiadal Mgr. Miloša Kopiaryho, hlavného kontrolóra obce o opravenie VZN 

o poskytovaní dotácií 

Starosta obce podotkol, že v správe hlavného kontrolóra nebolo uvedené ešte jedno 

zúčtovanie. Ďalej starosta obce uviedol, že pokiaľ má obec úver, nemôže poskytovať dotácie. 

Ing. Straňák uviedol, že organizácie by mali najskôr odstrániť nedostatky a potom by mali 

žiadať o dotácie. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 

Uznesenie č.  208-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

A) prerokovalo  správu z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií 

B)  berie na vedomie správu z kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií. 

 

 

Návrh bol schválený.  



 

 

Správa z kontroly vykonanej na základe podnetu postúpeného Okresnou prokuratúrou 

Nové Zámky – „ prešetrenie preplatenej dovolenky starostu Obce Horná Kráľová za 

roky 2015, 2016“ (príloha č.10) 

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce Horná Kráľová predložil správu z kontroly 

vykonanej na základe podnetu postúpeného Okresnou prokuratúrou Nové Zámky – „ 

prešetrenie preplatenej dovolenky starostu Obce Horná Kráľová za roky 2015, 2016“ (viď. 

príloha). 

Hlavný kontrolór obce  uviedol, že starosta obce mal vyplatenú dovolenku skôr ako mal nárok 

na preplatenie. Navrhuje zrušiť uznesenia a vyplatené odmeny – časť vrátiť. 

Starosta obce sa opýtal hlavného kontrolóra, či pochybil  on ako starosta. 

Mgr. Kopiary odpovedal, že to je sistačné právo. 

Ing. Klinka uviedol, že keď to z okresnej prokuratúry postúpili k nám, mali by sme to 

vyriešiť. 

Starosta obce uviedol, že je na poslancoch aké stanovisko k tejto správe zaujmú, lebo hlavný 

kontrolór musí zaslať správu okresnej prokuratúre. 

Ing. Straňák sa opýtal hlavného kontrolóra, že aké ďalšie kroky môže urobiť okresná 

prokuratúra ak poslanci nezrušia uznesenia. 

Mgr. Kopiary odpovedal, že okresná prokuratúra môže zrušiť uznesenie.  

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Hlasovanie: 

 

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

PROTI:  0   

ZDRŽAL SA:   0 

 

 

Uznesenie č.  209-IV.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

A) prerokovalo  správu z kontroly vykonanej na základe podnetu postúpeného 

Okresnou prokuratúrou Nové Zámky – „prešetrenie preplatenej dovolenky 

starostu Obce Horná Kráľová za roky 2015, 2016“ 

B) berie na vedomie správu z kontroly  vykonanej na základe podnetu postúpeného 

Okresnou prokuratúrou Nové Zámky – „prešetrenie preplatenej dovolenky 

starostu Obce Horná Kráľová za roky 2015, 2016“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 10   - Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.10 hod. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Lenčéšová 

               Horná Kráľová, dňa 27. 08.2020 

 

 

 

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

 

                                                                                                       Emil  R á b e k 

                                                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ondrej Števko                                                                   --------------------------------------- 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


