Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 24. júna 2016 o 18.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František, KOPIARY
Miloš, RÁBEK Tibor, BIHARI Mário, Ing. ŽIAK Vladimír

Neprítomní: ZABÁKOVÁ Mariana, LENCSÉS Michal
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce

Sklenár Zoltán

PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2015
3. VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Horná Kráľová
4. Interpelácia poslancov
5. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
6. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2016
7. Rôzne
8. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou
zo dňa 14.06.2016 /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 7 poslanci
a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.
 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov bolo pozmenené. Za bod
č. 1 sa presunul bod Rôzne a) – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
 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 Františka Lešša a Miloša Kopiaryho.
 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:
- Ing. Žiak Vladimír, predseda
- Bihari Mário, člen

Uznesenie č. 338-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo štvrtého zasadnutia OZ poslancov Františka Lešša
a Miloša Kopiaryho.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 339-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:

- Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák

Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 340-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Vladimír Žiak, predseda
- Bihari Mário, člen
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 341-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje program rokovania štvrtého zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Rôzne a) – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
3. Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2015
4. VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Horná Kráľová
5. Interpelácia poslancov
6. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ

7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2016
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 2. Rôzne a) - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Zoltán a Monika
Sklenároví, Emil a Jozefa Uheroví, Horná Kráľová.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku bola prerokovaná na zasadnutí OZ
dňa 21.04.2016. OZ na svojom zasadnutí súhlasila s predajom obecného pozemku podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo
105/7, záhrady, vo výmere 471 m2, E-KN, evidovaný na LV č. 2930, za dodržaní zákonných
podmienok, t.j. doloženie znaleckého posudku a nového geometrického plánu, v prospech:
Zoltán Sklenár a manželka Monika Sklenárová, trvale bytom Horná Kráľová, Cintorínska
22/6, v podiele 1/2 a Emil Uher a manželka Jozefa Uherová, trvale bytom Horná Kráľová,
Hlavná 15, v podiele 1/2.
Žiadatelia doložili znalecký posudok na pozemok a geometrický plán a na základe
toho dal starosta obce znova hlasovať o predaji obecného pozemku /Príloha č. 3/.
Uznesenie č. 342-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku podľa §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ spočíva v tom,
že kupujúci užíva predmetný pozemok a pre Obec nie je uvedený pozemok využiteľný žiadnym
spôsobom), v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 105/45, záhrada, o výmere 216 m2,
C-KN, z pôvodnej parcely č. 105/7, evidovanej na LV č. 2930, podľa GP č. 16/2016 zo dňa 12.05.2016,
vyhotovený GEODETICA, Nitra, úradne overený Okresným úradom v Šali, Katastrálny odbor, pod.
č. 225/2016 zo dňa 20.05.2016, v sume 3,55 Eur/m2 na základe znaleckého posudku číslo 36 zo dňa
05.06.2016, t.j. 766,80 Eur v prospech: Zoltán Sklenár, rod. Sklenár a manželka Monika Sklenárová,
rod. Lenčéšová, obaja trvale bytom Horná Kráľová, Cintorínska 22/6.
Hlasovanie:
ZA predaj: 7
PROTI predaju: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 343-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku podľa §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ spočíva v tom,
že kupujúci užíva predmetný pozemok a pre Obec nie je uvedený pozemok využiteľný žiadnym
spôsobom), v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 105/46, záhrada, o výmere 216 m2,
C-KN, z pôvodnej parcely č. 105/7, evidovanej na LV č. 2930, podľa GP č. 16/2016 zo dňa
12.05.2016, vyhotovený GEODETICA, Nitra, úradne overený Okresným úradom v Šali, Katastrálny
odbor, pod. č. 225/2016 zo dňa 20.05.2016, v sume 3,55 Eur/m2 na základe znaleckého posudku číslo
36 zo dňa 05.06.2016, t.j. 766,80 Eur v prospech: Emil Uher, rod. Uher a manželka Jozefa Uherová,
rod. Bennárová, obaja trvale bytom Horná Kráľová, Hlavná 15

Hlasovanie:
ZA predaj: 7
PROTI predaju: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3. Záverečný účet obce za rok 2015 /Príloha č. 4/
Obecná rada doporučuje OZ záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 schváliť.
OZ na svojom rokovaní prerokovalo záverečný účet obce za rok 2015.
Uznesenie č. 344-IV.-OZ/2016
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová k záverečnému účtu
za rok 2015 bez pripomienok.
Uznesenie č. 345-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4. VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Horná Kráľová /Príloha č. 5/
Obecná rada doporučuje OZ schváliť VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Kráľová.
OZ na svojom rokovaní prerokovala VZN obce č. 2/2016.
Uznesenie č. 346-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje VZN obce Horná Kráľová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Horná Kráľová s účinnosťou od 01.07.2016.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 5. Interpelácia poslancov
Interpelácia nebola žiadna
K bodu 6. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ /Príloha č. 6/
Uznesenie č. 347-IV.-OZ/2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 319-III.-OZ/2016, 321-III.-OZ/2016, 322-III.-OZ/2016, 326-III.-OZ/2016, 327-III.OZ/2016, 329-III.-OZ/2016, 330-III.-OZ/2016, 331-III.-OZ/2016, 332-III.-OZ/2016, 333-III.OZ/2016, 335-III.-OZ/2016, 336-III.-OZ/2016 - splnené

- uznesenie z OZ dňa 19.02.2016 - č. 281-I.-OZ/2016, 294-I.-OZ/2016, 304-I.-OZ/2016, - sa plnia
- uznesenia z OZ dňa 23.10.2015 – č. 200-IX.-OZ/2015 -sa plní
- uznesenie z OZ dňa 24.07.2015 – č. 161-VII.-OZ/2015 – sa plní
- uznesenie z OZ dňa 26.06.2015 – č. 150-VI.-OZ/2015 – sa plní
- uznesenie z OZ dňa 17.04.2015 – č. 109-V.-OZ/2015 – sa plní
- uznesenia z OZ dňa 20.02.2015 – č. 56-III.-OZ/2015 – sa rieši
K bodu 7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2016 /Príloha č. 7/
Uznesenie č. 348-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2016 so zmenou času
zasadnutia OZ v auguste na 18,00 hod.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 8. Rôzne
Vytvorenie nových lavíc pri dome smútku – Kopiary Miloš
Poslanec Kopiary Miloš navrhol vytvorenie nových lavíc pri dome smútku.
Uznesenie č. 349-IV.-OZ/2016
OZ ukladá preveriť možnosť vytvorenia nových lavíc pri dome smútku v cintoríne.
Zodp.: Obecný úrad
Kúpna zmluva – Pénzešová Mária, Horná Kráľová č. 170 /Príloha č. 8/
Uznesenie č. 350-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj obecného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 299/40, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
86 m2, a parcela číslo 299/41, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, t.j. 98 m2, C-KN,
evidovaný na LV č. 845, podľa GP č. 057/2011 zo dňa 2.9.2011, ktorý vyhotovil Róbert Benko – RB
GEO, Močenok, úradne overený Okresným úradom v Šali, odbor katastrálny, pod číslom 294/2011
zo dňa 14.09.2011, v prospech: Pénzešová Mária, rod. Šikulová, trvale bytom Horná Kráľová,
Malá Kráľová 170 v sume 10,00 Eur/m2, t.j. spolu 980,00 Eur.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 /Príloha č. 9/
Uznesenie č. 351-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Základná škola s materskou školou – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na zakúpenie nábytku do Materskej školy /Príloha č. 10/
Základná škola s materskou školou v Hornej Kráľovej žiadala finančné prostriedky vo výške
do 10000,- Eur na nákup nábytku do Materskej školy na základe priložených cenových
ponúk. OZ prorokovalo žiadosť spolu s predloženými cenovými ponukami. Poslanec Tibor
Rábek navrhol poskytnúť ZŠ s MŠ finančné prostriedky vo výške 5000,- Eur.
Uznesenie č. 352-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v sume 5000,- Eur na nákup nábytku do Materskej
školy.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Základná škola s materskou školou – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na zriadenie novej triedy v Materskej škole /Príloha č. 11/
Uznesenie č. 353-IV.-OZ/2016
OZ súhlasí s vybudovaním novej triedy a spálne v Materskej škole.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2016 /Príloha č. 12/
Uznesenie č. 354-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2016 v obci.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Poľovnícke združenie DUBINA – Žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
Uznesenie č. 355-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce vo výške 600,- Eur pre PZ DUBINA Horná
Kráľová.
Hlasovanie:
ZA dotáciu: 7
PROTI dotácii: 0
ZDRŽAL SA: 0
Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla – obyvatelia obce
Uznesenie č. 356-IV.-OZ/2016
OZ odsúhlasuje nákup dopravného zrkadla, ktoré bude osadené na ulici Sereďská, pri vychádzaní
z ulice Vinohradnícka.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

ODIŠSIEL POSLANEC BIHARI MÁRIO o 20,17 hod.
Mgr. Slováková Diana, Horná Kráľová č. 421 – Žiadosť o výrub stromov
Komisia na ochranu verejného poriadku, po preverení žiadosti o výrub stromov a zriadenie
prechodu pre chodcov, na tvare miesta, odporúča čiastočné vybratie živého plota a stromov
z hľadiska bezpečnosti.
Uznesenie č.357-IV.-OZ/2016
OZ schvaľuje čiastočné vybratie stromov a živého plota v potrebnej dĺžke v parku na ulici Sereďská
z hľadiska bezpečnosti.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Neprítomný: 1
Rozhodnutie o odstránení stavby TEST-u starosta obce
Uznesenie č. 358-IV.-OZ/2016
OZ súhlasí s likvidáciou obecného majetku, stavby TEST-u, na parcele 78, na základe právoplatného
rozhodnutia o odstránení stavby č. 487/2016-004/Ga zo dňa 16.05.2016, vydané stavebným úradom.
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1
Neprítomný: 1
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 24.06.2016

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
František Lešš

………………………………….

Miloš Kopiary

………………………………….

