Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 24. februára 2017 o 17.00 hod
Prítomní:

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

Neprítomný: BIHARI Mário
Ďalší prítomný:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce

PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
4. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2016 a Plán kultúrnych podujatí
na rok 2017
5. Plán práce redakčnej rady v roku 2017
6. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ
7. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016
8. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2017
9. Rôzne
Starosta obce Emil Rábek zvolal prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou zo dňa
14.02.2017 /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 Ing. Jána Prachára, hlavného
kontrolóra obce, prítomných poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.
 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 poslanci
a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.
 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené.
 Program bol prítomnými poslancami schválený.
Určenie
zapisovateľa,
overovateľov
zápisnice,
voľba
pracovného
predsedníctva
a návrhovej komisie
 Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú.
 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Petra Šoku a Ing. Štefana Straňáka.
 V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce
 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Lencsés Michal, predseda
- Kopiary Miloš, člen

Uznesenie č. 457-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia OZ poslancov Ing. Petra Šoku a
Ing. Štefana Straňáka.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 458-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 459-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Lencsés Michal, predseda
- Kopiary Miloš, člen
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 460-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania prvého zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
4. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2016 a Plán kultúrnych podujatí
na rok 2017
5. Plán práce redakčnej rady v roku 2017
6. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ
7. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016
8. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2017
9. Rôzne
K bodu 2. Interpelácia poslancov
Interpelácia nebola žiadna.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ /Príloha č. 3/
Uznesenie č. 461-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 429-VII.-OZ/2016, 430-VII.-OZ/2016, 436-VII.-OZ/2016, 438-VII.-OZ/2016,
439-VII.-OZ/2016, 440-VII.-OZ/2016, 441-VII.-OZ/2016, 442-VII.-OZ/2016, 443-VII.-OZ/2016,
444-VII.-OZ/2016, 445-VII.-OZ/2016, 446-VII.-OZ/2016, 447-VII.-OZ/2016, 448-VII.-OZ/2016,

449-VII.-OZ/2016, 450-VII.-OZ/2016, 451-VII.-OZ/2016, 452-VII.-OZ/2016, 453-VII.-OZ/2016,
455-VII.-OZ/2016, 456-VII.-OZ/2016 - sú splnené
- uznesenia č. 434-VII.-OZ/2016 - sa rieši
- uznesenie č. 437-VII.-OZ/2016 - sa presúva
- uznesenie z OZ dňa 21.10.2016 – č. 393-VI.-OZ/2016 – úloha splnená, 395-VI.-OZ/2016 – úloha
nesplnená, 403-VI.-OZ/2016 – úloha sa rieši
- uznesenie z OZ dňa 26.08.2016 – č. 369-V.-OZ/2016 – úloha nesplnená
- uznesenia z OZ dňa 24.06.2016 - č. 349-IV.-OZ/2016 – úloha nesplnená, uznesenie č.
353-IV.-OZ/2016 – sa plní, uznesenie č 356-VI.-OZ/2016 a 357-VI.-OZ/2016 - splnené
- uznesenie z OZ dňa 19.02.2016 - č. 281-I.-OZ/2016 – úloha nesplnená, uznesenia č. 294-I.-OZ/2016
- sa plní
- uznesenie z OZ dňa 17.04.2015 – č. 109-V.-OZ/2015 – sa plní
K bodu 4. Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2016 a Plán kultúrnych podujatí
na rok 2017
Správu o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2016 a plán kultúrnych podujatí na rok 2017
predniesla poslancom Olívia Lenčéšová /Príloha č. 4 a 5/.
Uznesenie č. 462-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie správu o kultúrnych podujatiach v obci Horná Kráľová za rok 2016 a plán
kultúrnych podujatí na rok 2017 bez pripomienok.
K bodu 5. Plán práce redakčnej rady v roku 2017
Plán práce redakčnej rady v roku 2017 predniesla poslancom Olívia Lenčéšová /Príloha č. 6/.
Uznesenie č. 463-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie plán práce redakčnej rady v roku 2017 bez pripomienok.
Uznesenie č. 464-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje vydanie občasníka Kráľovských zvestí 4x ročne a zároveň schvaľuje vydanie 650
slovenských výtlačkov a 50 maďarských výtlačkov zadarmo do domácností v obci.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 6. Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ /Príloha č. 7/
Uznesenie č. 465-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie návrhy plánov práce odvetvových komisií:
- komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu,
- komisie výstavby a územného plánovania,
- komisie na ochranu verejného poriadku,
- komisie finančnej a pre správu obecného majetku.
K bodu 7. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016
Správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 predniesla poslancom Olívia
Lenčéšová.
Uznesenie č. 466-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce Horná Kráľová k 31.12.2016
bez pripomienok.

K bodu 8. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2017 /Príloha č. 8/
Uznesenie č. 467-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 9. Rôzne
Új Viktor a Ing. Újová Judita, Horná Kráľová č. 605/5 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia výstavby a ÚP prerokovala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela č.
300/200, v katastrálnom území Horná Kráľová, žiadateľov Új Viktor a Ing. Újová Judita.
Jedná sa o pozemok, ktorý žiadatelia kúpili a predchádzajúci vlastníci susedného pozemku ho
užívali ako predzáhradku. Na parcele č. 300/200 sa nachádzajú prípojky, vzhľadom na to je tento
pozemok pre obec nevyužiteľný. Preto sa komisia výstavby a ÚP uzniesla doporučiť OZ schválenie
odpredaja obecného pozemku.
OZ prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku a uznieslo sa na tom, aby si žiadatelia dali
vypracovať geometrický plán s konkrétnou výmerou pozemku a následne nato OZ podá stanovisko.
Uznesenie č. 468-I.-OZ/2017
OZ ukladá vypracovať geometrický plán na predaj obecného pozemku parcela č. 300/200
žiadateľom o kúpu obecného pozemku Új Viktor a Ing. Újová Judita, trvale bytom Horná Kráľová,
Vinohradnícka 605/5.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
ZŠ s MŠ Horná Kráľová – Vyžiadanie podkladov o nákladoch na účtovníctvo v ZŠ
OZ na svojom zasadnutí dňa 16.12.2016 uznesením č. 438-VII.-OZ/2016 vyžiadalo
od ZŠ s MŠ Horná Kráľová podklady o nákladoch na účtovníctvo. ZŠ s MŠ Horná Kráľová podalo
odpoveď na dnešné zasadnutie OZ, ale nie je postačujúce. Starosta obce informoval poslancov o stave
v základnej škole.
Informatívna správa o optickej siete v obci – Zabáková Mariana
Mariana Zábáková sa informovala o stave vybudovania optickej siete v obci, ktorú má
realizovať Slovak Telekom, a.s. Informatívnu správu o optickej siete v obci podal Ing. Peter Šoka.
Bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré je už aj právoplatné. Chystá sa projekt na stavebné povolenie.
Uznesenie č. 469-I.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave budovania optickej siete v obci Horná Kráľová.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok v roku 2017 /Príloha č. 9/
Uznesenie č. 470-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok v roku 2017 v obci
Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Základná umelecká škola Močenok /Príloha č. 10/
Uznesenie č. 471-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou Horná Kráľová a Základnou
umeleckou školou Močenok.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Zmluva o dielo na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu
Uznesenie č. 472-I.-OZ/2017
OZ presúva Zmluvu o dielo na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu na ďalšie zasadnutie OZ
s doplnením pripomienok.
Delimitácia pozemku – Slovenský pozemkový fond
Uznesenie č. 473-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje delimitáciu pozemku parcela číslo 798/200 v katastrálnom území obce Horná
Kráľová, na ktorej leží miestna komunikácia zo Slovenského pozemkového fondu Nové Zámky.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Vyvolanie rokovania obce a PD Močenok – starosta obce
Uznesenie č. 474-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje vyvolanie rokovania obce a PD Močenok ohľadom zámeny pozemkov a ciest
Nad Humnami, ktoré sú vo vlastníctve PD.
Vyvolanie rokovania vlastníkov ulice Domoviny – starosta obce
Uznesenie č. 475-I.-OZ/2017
OZ poveruje starostu obce na vyvolanie rokovania vlastníkov ulice Domoviny.
O 19.15 hod odišiel poslanec Ing. Vladimír Žiak
Žiadosť o finančnú výpomoc – Mgr. Kalinovská Magdaléna
Mgr. Kalinovská, v zastúpení starej mamy Vilmy Slamkovej žiada Obecné zastupiteľstvo
o opatrovateľskú službu a o finančnú výpomoc pri opatrovaní pani Slamkovej. Termín opatrovania
začal 14.3.2016 a trvá naďalej, poskytuje ju organizácia Monika z Močenku, v zastúpení
Mgr. Šuvadovej. Starosta obce navrhol refundovať 3,-Eur/hodina. Poslanci prerokovali žiadosť
o finančnú výpomoc aj návrh starostu obce a uzniesli sa o neschválení žiadosti.
Uznesenie č. 476-I.-OZ/2017
OZ zamieta žiadosť o finančnú výpomoc Mgr. Kalinovskej Magdaléne, v zastúpení starej mamy
Vilmy Slamkovej.
Preplatenie starej nevyčerpanej dovolenky – starosta obce
Uznesenie č. 477-I.-OZ/2017
OZ schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Emilovi Rábekovi za rok 2016
v počte 35 dní.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 0
Neprítomný: 1

K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 24.02.2017

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter ŠOKA

………………………………….

Ing. Štefan STRAŇÁK

…………………………………..

