Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 26. júna 2015 o 17.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, Ing. STRAŇÁK Štefan,
LEŠŠ František, KOPIARY Miloš, ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor,
LENCSÉS Michal, LENICKÝ Jozef

Ďalší prítomní:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce
Eva Hippová, sam. odb. referentka

Hostia:

Švondra Patrik a Antoš Ivan – zástupcovia priaznivcov motokrosu

Verejnosť:

Kompas Rudolf
Ing. Gabriel Odráška

PROGRAM:
1)
Otvorenie a procedurálne veci
2)
Záverečný účet obce za rok 2014
3)
Rozbor čerpania z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu
za 1.Q 2015
4)
Interpelácia poslancov
5)
Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
6)
Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácia a diskusie poslancov
na aprílovom zasadnutí OZ
7)
Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2015
8)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2015
9)
Návrh platu starostu obce na rok 2015
10)
Rôzne
11)
Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou
zo dňa 10.06.2015 /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, Evu Hippovú, sam. odb. referentku, ďalších hostí, prítomných
poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.

Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 9 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 Zabákovú Marianu a Lencsésa Michala.

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:
- Rábek Tibor, predseda
- Lešš František, člen
Uznesenie č. 121-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo šiesteho zasadnutia OZ poslancov Marianu Zabákovú
a Michala Lencsésa.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 122-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:

- Emil Rábek, starosta obce
- Štefan Straňák, zástupca starostu obce

Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 123-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Rábek Tibor, predseda
- Lešš František, člen
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 124-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje program rokovania šiesteho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
Otvorenie a procedurálne veci
2.
Záverečný účet obce za rok 2014
3.
Rozbor čerpania z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu
za 1.Q 2015
4.
Interpelácia poslancov
5.
Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ
6.
Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácia a diskusie poslancov
na aprílovom zasadnutí OZ
7.
Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2015
8.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2015
9.
Návrh platu starostu obce na rok 2015
10.
Rôzne
11.
Záver
K bodu 2. Záverečný účet obce za rok 2014 /Príloha č. 3/
Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 predniesla
poslancom OZ Eva Hippová, sam. odb. referentka.
Uznesenie č. 125-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 126-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje rezervný fond vo výške 10 %, t.j. 5061,94 Eur.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3. Rozbor čerpania z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu
za 1.Q 2015 /Príloha č. 4/
Rozbor čerpania z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu za 1.Q 2015
predniesla poslancom OZ Eva Hippová, sam. odb. referentka.
Uznesenie č. 127-VI.-OZ/2015
OZ berie na vedomie rozbor čerpania z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu
za 1.Q 2015 bez pripomienok.
Uznesenie č. 128-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015 bez pripomienok.

Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4. Interpelácia poslancov
Interpeloval poslanec Rábek Tibor ohľadom opílenia stromov na ulici Domoviny, ktoré
zavadzajú pri prechode.
Uznesenie č. 129-VI.-OZ/2015
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Tibora Rábeka ohľadom opílenia stromov na ulici
Domoviny, ktoré zavadzajú pri prechode.
Zodp.: Obecný úrad
Interpeloval poslanec František Lešš ohľadom opravy lavičky pri autobusovej zastávke
na ulici Sereďská.
Uznesenie č. 130-VI.-OZ/2015
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Františka Lešša ohľadom opravy lavičky pri autobusovej
zastávke na ulici Sereďská.
Zodp:: Obecný úrad
K bodu 5. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ /Príloha č. 5/
Uznesenie č. 131-VI.-OZ/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ a konštatuje, že:
- uznesenia č. 101-V.-OZ/2015, 106-V.-OZ/2015, 108-V.-OZ/2015, 111-V.-OZ/2015,
112-V.-OZ/2015, 117-V.-OZ/2015, 118-V.-OZ/2015- sú splnené
- uznesenia č. 110-V.-OZ/2015, - sa rieši
- uznesenia č. 109-V.-OZ/2015, – sa plní
- uznesenia z OZ dňa 20.02.2015 – č. 53-III.-OZ/2015, 56-III.-OZ/2015 - sa riešia
- uznesenie z OZ dňa 27.6.2014 - č. 12-IV.-OZ/2014 , 17-IV.-OZ/2014 – sa plnia,
- uznesenia z OZ dňa 16.05.2014 – č. 31-III.-OZ/2014 – nesplnená,
-uznesenia z OZ dňa 11.04.2014 – č. 19-II.-OZ/2014,
34-II.-OZ/2014 – sa plnia a
24-II.-OZ/2014 - nesplnená,
Uznesenie č.132-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje zakúpenie elektrického kompostéra pre zariadenie školského stravovania pre ZŠ s MŠ
v Hornej Kráľovej.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 133-VI.-OZ/2015
OZ ukladá pripraviť VZN o miestnych poplatkoch na ďalšie zasadnutie OZ.
Termín: ďalšie OZ
Zodp.: Eva Hippová, sam. odb. referentka

K bodu 6. Prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácia a diskusie poslancov
na aprílovom zasadnutí OZ
Uznesenie č. 134-VI.-OZ/2015
OZ berie na vedomie prerokovanie pripomienok a námetov z interpelácie a diskusie poslancov
na aprílovom zasadnutí OZ bez pripomienok.
K bodu 7. Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2015 /Príloha č. 6/
Uznesenie č. 135-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2015 bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2015 /Príloha
č. 7/
Uznesenie č. 136-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2015 bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 9. Návrh platu starostu obce na rok 2015
V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle potvrdenia ŠU SR
od 1.1.2015 je základný plat starostu obce určený nasledovne: 858 x 1,98 = 1698,84 Eur.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 70 %. Na navýšenie boli podané dva
návrhy.
1. návrh predniesol poslanec Lencsés Michal: navýšenie o 30% (tak ako doteraz)
Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 4
Tento návrh neprešiel.
2. návrh predniesol poslanec Ing. Straňák Štefan: navýšenie o 40 %
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 137-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje starostovi obce Emilovi Rábekovi v súlade s ods. 2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších

predpisov zvýšený plat o 40%, a to v sume 2379,- Eur mesačne s účinnosťou od 01.01.2015.
K bodu 10. Rôzne
Nákup stavebného materiálu na vybudovanie novej ulice – Ing. Šoka Peter
Uznesenie č. 138-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje nákup stavebného materiálu (zámková dlažba a obrubníky) v množstve 5000 m 2,
ktoré budú použité na nové cesty, chodníky a opravu starých chodníkov v obci.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:0
Priaznivci terénnych motocyklov a motokrosu - Žiadosť o schválenie vybudovania
motoktrosovej trate
Švondra Patrik a Antoš Ivan, zástupcovia priaznivcov motokrosu informovali poslancov OZ
o svojej žiadosti o vybudovanie motokrosovej trate v obci Horná Kráľová v lokalite Tópart.
Na trati by jazdili terénne motocykle a štvorkolky v dňoch streda, sobota od 13,00 h
do 19,00 h a v nedeľu od 15,00 h do 18,00 h. V rámci sviatkov by bola trať uzatvorená.
Majú aj podpisy od vlastníkov nehnuteľností, ktorí bývajú v blízkosti.
Uznesenie č. 139-VI.-OZ/2015
OZ súhlasí s vybudovaním motokrosovej trate v obci Horná Kráľová, v lokalite Tópart, po preverení
u právnika obce.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Laluch Daniel, Horná Kráľová č. 181 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Daniel Laluch, trvale bytom Horná Kráľová č. 181 opätovne požiadal o odkúpenie obecného
pozemku v kat. území Horná Kráľová, parcela číslo 270/1 vo výmere 4109 m2. Preto Obecné
zastupiteľstvo muselo najskôr zrušiť pôvodné uznesenie č. 20-VIII.-OZ/2013. Starosta obce
dal hlasovať o zrušení pôvodného uznesenia.
Uznesenie č. 140-VI.-OZ/2015
OZ neschvaľuje zrušenie uznesenia č. 20-VIII.-OZ/2013 (OZ neschvaľuje žiadosť Lalucha Daniela,
trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 181, o odkúpenie obecného pozemku, v katas. území
Horná Kráľová, parcela číslo 270/1 vo výmere 4109 m2.)
Hlasovanie:
ZA zrušenie uznesenia: 3
PROTI zrušeniu uznesenia: 4
ZDRŽAL SA: 2

Hanák Peter, Šaľa, Cintorínska č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 141-VI.-OZ/2015
OZ súhlasí s predajom obecného pozemku v kat. území Horná Kráľová, E-KN, pôvodná parcela číslo
271/7, o výmere cca 37 m2, v sume 5,- Eur/m2, pre žiadateľa Petra Hanáka, trvale bytom Šaľa,
Cintorínska č. 8, s tým, že bude spísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, nakoľko je potrebné
zameranie parcely geodetom, pretože nie je zrejmá presná výmera pozemku.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Bartová Petronela, Horná Kráľová č. 606/15 – Žiadosť o súhlas s vybudovaním prístrešku
Uznesenie č. 142-VI.-OZ/2015
OZ súhlasí s vybudovaním dreveného prístrešku o rozmere 5x4 m pre žiadateľku Petronelu Bartovú,
trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka č. 606/15.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Nagyová Helena, Horná Kráľová č. 668 – Žiadosť o preplatenie
Uznesenie č. 143-VI.-OZ/2015
OZ neschvaľuje žiadosť Heleny Nagyovej, trvale bytom Horná Kráľová, Sereďská č. 668 o preplatenie
finančnej náhrady za opravu chodníka a mostu pri rodinnom dome.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh na plat hlavného kontrolóra obce
Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Ak má hlavný kontrolór obce
dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky
pracovného času. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra.
V zmysle §18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien u obcí
od 1001 do 3000 obyvateľov hlavnému kontrolórovi obce patrí plat 1,54 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok.
Na navýšenie mesačnej odmeny boli podané tri návrhy.
1. návrh podal poslanec Lešš František: navýšenie o 10%
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 3

ZDRŽAL SA: 2
Tento návrh neprešiel.
2. návrh podal poslanec Lenický Jozef: navýšenie o 20%
Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 6
Tento návrh neprešiel.
3. návrh podal poslanec Ing. Šoka Peter: navýšenie o 15%
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Uznesenie č. 144-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Pracharovi v zmysle § 18c Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, navýšenie mesačnej odmeny vo výške 15%
t.j. 456 Eur s účinnosťou od 01.01.2015.
Obecný policajt v obci – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že po dohode so starostom z obce Močenok by tu
bola možnosť, aby aj v obci Horná Kráľová bol jeden obecný policajt. Poslanci prerokovali
jeho návrh a po zvážení sa uzniesli, že obecný policajt nie je potrebný ale súhlasia
so spísaním zmluvy s obecnou políciou Močenok na odchyt psov z našej obce.
Uznesenie č. 145-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje spísanie zmluvy na odchyt psov s Obecnou políciou Močenok.
Hlasovanie:
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Rábek Emil, starosta obce Horná Kráľová – Žiadosť o preplatenie starej dovolenky
Uznesenie č. 146-VI.-OZ/2015
OZ ukladá preveriť u právnika obce preplatenie starej dovolenky starostovi obce Emilovi Rábekovi
v počte 17 dní.
Termín: ďalšie OZ
ODIŠIEL POSLANEC Ing. Straňák Štefan o 20.25 hod.

NIKÉ, Ilkovičova 34, Bratislava – Žiadosť o znovuvydanie súhlasu na prevádzkovanie
stávkovej kancelárie
Uznesenie č. 147-VI.-OZ/2015
OZ súhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie NIKÉ, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
v prevádzke Hlavná č. 503, 951 32 Horná Kráľová. Zároveň Vám oznamujeme, že obec Horná Kráľová
nemá schválené VZN o zákaze hazardných hier.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1
Návrh na zmenu poplatku v Kultúrnom dome a v klube mladých
Uznesenie č. 148-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje od 01.07.2015:
- poplatok za prepožičanie kultúrneho domu pre občanov z inej obce na zábavy, diskotéky a plesy
vo výške 100,- Eur
- zálohu za prepožičanie kultúrneho domu pre občanov z inej obce na zábavy, diskotéky a plesy
100,- Eur
- zálohu za prenájom klubu mladých pre občanov z inej obce v sume 50,- Eur
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 2
neprítomný pri hlasovaní: 1
Návrh na zmenu v Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej
Kráľovej
Uznesenie č. 149-VI.-OZ/2015
OZ schvaľuje zrušiť ods. 1 v článku IV. Odmeňovanie zástupcu starostu v Zásadách odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1
ODIŠIEL POSLANEC Lenický Jozef o 20.41 hod.
KFC TIBI Horná Kráľová – žiadosť o dodanie veľkých smetných nádob
Uznesenie č. 150-VI.-OZ/2015
OZ presúva žiadosť futbalového klubu KFC TIBI Horná Kráľová o dodania veľkých smetných nádob
(na plasty, papier a komunálny odpad) na futbalové ihrisko, s tým, že táto žiadosť sa prerokuje
s vedením KFC ohľadom triedenia odpadu.

Kotlár Emil a Vladimír, Horná Kráľová č. 663 – Žiadosť o prenájom športového areálu
Uznesenie č. 151-VI.-OZ/2015
OZ zamieta žiadosť Emila a Vladimíra Kotlárovcov o prenájom športového areálu na usporiadanie
7. ročníka rómskeho festivalu v Hornej Kráľovej.
Bilová Michaela, Horná Kráľová č. 229 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
Uznesenie č. 152-VI.-OZ/2015
OZ zamieta žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Bilovú Michaelu, trvale bytom Horná
Kráľová, Malá Kráľová č. 229
Hlasovanie:
ZA príspevok: 0
PROTI príspevku: 7
ZDRŽAL SA: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2
Bilová Iveta, Horná Kráľová č. 229 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
Uznesenie č. 153-VI.-OZ/2015
OZ zamieta žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Bilovú Ivetu, trvale bytom Horná Kráľová,
Malá Kráľová č. 229
Hlasovanie:
ZA príspevok: 0
PROTI príspevku: 7
ZDRŽAL SA: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2
Bilo Ivan st., Horná Kráľová č. 229 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
Uznesenie č. 154-VI.-OZ/2015
OZ zamieta žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Bila Ivana st., trvale bytom Horná Kráľová,
Malá Kráľová č. 229
Hlasovanie:
ZA príspevok: 0
PROTI príspevku: 7
ZDRŽAL SA: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2
Kolláriková Andrea, Horná Kráľová č. 227 – Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
Uznesenie č. 155-VI.-OZ/2015
OZ zamieta žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre Kollárikovú Andreu, trvale bytom Horná
Kráľová, Malá Kráľová č. 227
Hlasovanie:
ZA príspevok: 0
PROTI príspevku: 7
ZDRŽAL SA: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2

K bodu 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 26.06.2015

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Zabáková Mariana

………………………………….

Lencsés Michal

………………………………….

