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Obec má územný plán
Odteraz sa výstavba a rozvoj obce bude riadiť územným plánom
/ÚP/, ktorý v októbri schválilo obecné zastupiteľstvo s časovou platnosťou
do roku 2020. Je záväzný pre všetky fyzické a právnické osoby, investorov,
stavebníkov, pre samosprávu a štátne orgány.
ÚPN obce rieši územie intravilánu obce na ploche 114,9847 ha pre
výhľadový počet obyvateľov 2043 v roku 2020 (cca 10%-ný nárast).
Urbanistická kompozícia obce vychádza z týchto základných
kompozičných prvkov:
- ústredný priestor – CENTRUM OBCE
- základné kompozičné osi – hlavná ulica a cesta III.tr.
- funkčné zónovanie /bývanie, výroba, šport, rekreácia/
- výškové zónovanie /IBV-2, HBV max.3 nadzemné podlaţia/
- rozmiestnenie dominant – posilnenie úseku OcÚ-kultúrny dom-kostol-ZŠšport. areál. Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí rím-kat.kostol
- usporiadanie dopravných väzieb, vodných tokov, verejnej zelene a parkov.
V navrhovanom období /rok 2020/ pri predpokladanom náraste
obyvateľov ÚP uvaţuje s výstavbou 118 nových b.j. formou IBV a HBV
/hromadná byt. výstavba/. Pre zástavbu je potrebné vyuţívať v prvom rade
stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a aţ následne sa
orientovať na plochy nadmerných záhrad a nové plochy /podrobnejšie viď
grafickú časť ÚPN obce/.
ÚPN obce navrhuje dobudovať občiansku vybavenosť podľa
jednotlivých druhov a skupín. Mimo intravilánu obce ÚP rieši lokalitu pre
skládku KO – 2. etapa a stavbu veterného parku. Vyuţitie jestvujúcich
objektov hospodárskeho dvora PD podmieňuje zmenou funkčného vyuţitia
pre iné výrobné aktivity. K spracovaniu a tvorbe konečného návrhu ÚP obce
uvádzame, ţe
- územný plán vychádza zo schváleného zadania, prerokovania konceptu
a zapracovania poţiadaviek a zmien poskytnutých obstarávateľom – obcou
Horná Kráľová
- bol prerokovaný na zhromaţdení občanov dňa 19.8.2009 bez
podstatnejších pripomienok k predloţenému návrhu
- konečný návrh – čistopis ÚP schválilo OcZ dňa 9.10.2009 uznesením č. 4IX.-OZ/09
- ÚP obce spracoval Ateliér urbanizmu a architektúry v Nitre pod vedením
Ing. arch. Michala Borguľu, PhD. v termíne 09/2009.
Elaborát ÚP obce je pre občanov k nahliadnutiu na Obecnom úrade,
referáte výstavby a územného plánovania.
Spracovala: Olívia LENČÉŠOVÁ, sam. odborná ref.OcÚ
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PLNÍME VOLEBNÝ PROGRAM
NÁJOMNÉ BYTY UŽ V UŽÍVANÍ
Orgánom miestnej samosprávy sa podarilo v ročnom predstihu
realizovať jeden z kľúčových bodov volebného programu, riešiť neutešený
stav v bývaní mladej generácie v obci. Výsledkom ich snaţenia je
vybudovanie dvoch blokov obecných nájomných domov s 20-timi bytovými
jednotkami v lokalite Vinohradníckej ulice. Dodávateľskou formou bola
stavba realizovaná len za 19 mesiacov v náklade 1.280.126,- eur.
Po nevyhnutných zákonných procedúrach na stavebnom úrade
bytovky boli slávnostne odovzdané nájomníkom do uţívania vo štvrtok
18.februára 2010. Odovzdávacieho aktu sa zúčastnili vzácni hostia : za
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR to bol prvý poradca
ministra Ing. Štefan Škrip, za Štátny fond rozvoja bývania JUDr. Mgr.
Zuzana Kormánová, za Krajskú stavebnú správu v Nitre Ing. Oľga
Chrenková, ďalej to boli zamestnanci obecného úradu, poslanci OcZ a ďalší
hostia.
Na pôde obce všetkých srdečne privítal starosta obce Emil Rábek
a pozval hostí na obhliadku novovybudovaných bytov.
Pásku k bytovým
stavbám
prestrihol starosta
obce Emil Rábek,
Ing. Štefan Škrip
a JUDr. Mgr. Z.
Kormánová.
Hostia
vysoko
ocenili práce na
bytovom projekte
a poďakovali sa
realizátorom
za
hodnotné
a vydarené
dielo. Ing. Štefan
Škrip
odovzdal
jednému z nájomníkov Ľubomírovi Kollárovi symbolický kľúč od bytu.
Po presune do kultúrneho domu úvod programu opäť patril
hodnoteniu stavby, poďakovaniu jej realizátorom a ţelaniu príjemného
a pohodlného bývania budúcim nájomníkom. Následne starosta obce Emil
Rábek odovzdal 12-tim prítomným PLAKETU OBCE Horná Kráľová, ktorí
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sa výrazne zaslúţili o realizáciu bytového diela projekčne, dotáciami,
dodávateľsky a osobnými brigádnickými aktivitami.

Nasledoval prípitok starostu obce a pozvanie hostí k slávnostne
prestretému stolu. Atmosféru v sále svojim programom vhodne vyplnili
spevácky súbor Kráľovanka pod vedením p. Lalúchovej a cigánska kapela
bratov Patkolových.
Na záver
ešte
jedno príjemné
konštatovanie.
O tomto
významnom okamihu v ţivote
našej
obce
aktuálne informovala svojich
divákov aj regionálna Televízia
Centrál
Nitra.

Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor KZ
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HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2009
Celkové príjmy obce boli 1 918362 eur. Z toho najväčšiu
poloţku tvorili – daň zo závislej činnosti – 335 830 eur, daň
z nehnuteľnosti za rodinné domy, záhrady a ornú pôdu vo výške – 59
686 eur, za nájomné za skládku – 13 941 eur, dotácie na Základnú
školu – 25 4584 eur. Obec dostala na výstavbu nájomných bytov zo
ŠFRB úver vo výške 674 165 eur a dotáciu z MV SR - 290 603 eur.
Okrem toho obdrţala tieţ dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného
úradu vo výške 13 280 eur,
Celkové výdaje v roku 2009 boli 1 857 629 eur. Sk. Obec
v roku 2009 pokračovala vo výstavbe nájomných bytov. Z vlastných
zdrojov sme preinvestovali 210 463 eur, z toho najväčšie investičné
akcie boli: rekonštrukcia domu smútku 5016 eur, projektová
dokumentácia na MKS 6307 eur, realizačný projekt ZŠ 28 688 eur,
územný plán obce 12 616 eur, rekonštrukcia budovy obecného úradu
15 735 eur a samozrejme výstavba nájomných bytov vo výške 83 068
eur.
Beţné výdavky boli v sume 681 928 eur. Na beţnom účte k 31.
12. 2009 obec mala zostatok vo výške 16 466 eur.
ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
Obec očakáva v roku 2010 príjmy v celkovej výške 753 338 € .
Daň zo závislej činnosti z daňového úradu 315 342 €. Veľkú poloţku
tvorí daň z nehnuteľnosti – 52 973 €, z prenajatého majetku – 11 087
€. Dotáciu na prevádzku základnej školy s MŠ predpokladáme vo
výške 275 000 € .
Výdavky v roku 2010 plánujeme vo výške 750 882 € . Okrem
beţných výdavkov na chod obce obec preinvestuje čiastku 90 242 €
na dokončenie príjazdovej komunikácie a chodníkov pri nájomných
bytoch a bytoch nad obecným úradom, na rekonštrukciu Základnej
školy s materskou školou a na výstavbu multifunkčného ihriska.
Okrem toho splácame úver na stavbu kanalizácie a úvery zo Štátneho
fondu rozvoja bývania.
Ing. Peter Lenčéš, predseda finančnej komisie
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10 ROKOV ČINNOSTI DIVADELNÉHO SÚBORU
„DESAŤ“
Mládeţnícky divadelný súbor DESAŤ pri Miestnom kultúrnom
stredisku oslavuje v tomto roku 10. výročie svojho zaloţenia. Málokto
veril, ţe vtedy ešte deti nám budú kaţdoročne pripravovať krásne
a zaujímavé divadelné predstavenia. Dnes sú z nich uţ študenti
vysokých a stredných škôl, dokonca i pracujúci, a predsa obetujú svoj
voľný čas divadlu. Za toto obdobie spestrili a obohatili kultúrny ţivot
v obci desiatimi ţánrovo rôznorodými hrami. Nikdy svojich
priaznivcov nesklamali, do kaţdého predstavenia vloţili všetko-srdce
i dušu. Odmenou im bola radosť a zábava publika, plné hľadisko
a prejavy uznania.
Chcem sa poďakovať zakladateľovi a vedúcemu divadelného
súboru pánovi Jozefovi Lenickému, ktorý napriek svojim rodinným
a pracovným povinnostiam, odviedol s našimi mladými kus uţitočnej
práce pri naštudovaní a reţírovaní divadelných hier. Samozrejme
veľká vďaka patrí aj členom súboru, na ktorých sme v obci právom
hrdí.
Do ďalšej desiatky im ţelám ešte veľa krásnych divadelných rolí
a veľa vydarených predstavení, ktorými potešia svojich verných
priaznivcov a obohatia kultúrny ţivot v obci.
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS

Dňa 12. a 13. marca 2010 sa v kultúrnom dome predstavil tento divadelný
súbor komédiou PREŠIBANÁ RODINKA. Naši mládežníci predstavenie
zvládli opäť výborne. Ich skvelé výkony publikum oceňovalo veľkým
potleskom. Známe herecké obsadenie bolo zárukou úspechu: Zuzka
Lencsésová, Peter Lovás, Roman Lovás, Jozef Hipp, Radka Lenická, Ing.
Tomáš Lencsés, Monika Pápayová, Deniska Galbavá, Mgr. Ladislav
Odráška, Michal Lencsés, Martin Morvay, Monika Vörösová, Simonka
Lenická a Ingrid Búranová.
Blahoželáme a ďakujeme.
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Fotozábery

z marcového
predstavenia

komédie Prešibaná rodinka
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poslanci na sklonku minulého roka rokovali 4.decembra a na
mimoriadnom zasadnutí, ktoré bolo 9. decembra. V tomto roku prvé
zasadnutie OcZ malo 12. februára 2010, na ktorom
PREROKOVALO:
Návrh investičných akcií obce na rok 2010
hlavné akcie:
- ukončenie terénnych úprav príjazdovej komunikácie a chodníkov pri 8+12 b.j. na
Vinohradníckej ulici,
- ukončenie 6 b.j. v rámci nadstavby obecného úradu,
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ – zhotovenie strechy, zateplenie budovy, oprava fasády,
výmena okien za plastové, rekonštrukcia zdravotechniky, elektroinštalácie,
kotolne, zhotovenie bezbariérových vstupov do budovy a na poschodie školy,
- multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ.
vedľajšie akcie:
- rekonštrukcia domu smútku s opravou strechy,
- oprava ohrady a osvetlenia areálu cintorína,
- výstavba sociálneho zariadenia na futbalovom štadióne,
- rozšírenie autobusovej zastávky na Sereďskej ulici,
- vytvorenie novej ulice pri nájomných bytových domoch –spracovanie projektu,
- oprava chodníka na Hlavnej ulici,
- spracovanie projektu pre stavbu kultúrneho domu,
- rekonštrukcia autobus. zastávok v obci,
- GO siete miestneho rozhlasu,
- rekonštrukcia vykurovania telocvične.
OcZ SCHVÁLILO:
- rozpočet obce na rok 2010
- Plán investičných akcií obce v roku 2010
- vyhodnotenie hospodárenia a rozpočtu obce za rok 2009
- správy jednotlivých komisií o činnosti za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010,
- správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2009,
- zámer na prestavbu a úpravu časti Hlavnej ulice v úseku autobus. zastávka artézska studňa - zvonica,
- zmenu poplatku od 1.1.2010 pri vydaní rozhodnutia na výrub stromov, za jedno
rozhodnutie 5,- €
- zmenu poplatku za cvičenie aerobicu v telocvični na sumu 0,40 €/hod.
- zmenu poplatku za vývoz fekálií:
pre obec Horná Kráľová: od 1.1.2010 do 31.3.2010 ....... 18,- €/obsah nádrţe
od 1.4.2010 ...............................25,- €/-//pre obec Hájske:
od 1.1.2010 ...............................25,- €/-//- dotácie na činnosť občianskych zdruţení, ktorých výška je zapracovaná
v rozpočte obce
- jednorazovú finančnú výpomoc Simone Odráškovej č.729 v sume 70,- €
a Marcele Lovászovej č.674 v sume 100,- €
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- odmenu starostovi obce za mimoriadne aktivity pri zabezpečovaní a realizácii
investičných akcií v priebehu roka 2009
OcZ ZAMIETLO:
- jednorazovú finančnú výpomoc uplatnenú ţiadateľmi v závere roka 2009,
z dôvodu, ţe plánovaná čiastka na tento účel bola v rozpočte uţ vyčerpaná,
- odpredaj pozemku pri ČOV, nakoľko tento je podľa ÚP určený pre účely a rozvoj
obce,
- ţiadosť PD Močenok o prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti – sadzby za
pôdu
OcZ vyjadrilo poďakovanie mnohonásobným darcom krvi: Oľge
Laurenčíkovej, Jozefovi Šokovi, Michalovi Šokovi a Ivanovi Ternerovi z príleţitosti
udelenia Zlatej plakety prof.MUDr. Janského s odovzdaním vecných darov
a Ďakovných listov obce.
Mária KOKEŠOVÁ, členka RR


POČET OBYVATEĽOV OBCE
Z ročného štatistického výkazníctva vyplýva, ţe k 31.12.2009 mala naša obec 1879
obyvateľov, čo je o troch menej ako pred rokom. Pohyb v stave obyvateľstva nastal
prihlásením 29 občanov, odhlásením 24 občanov, narodených bolo 17 detí
a zomrelo 24 spoluobčanov.
PRVÝ OBČAN V ROKU 2010
Prvým občanom narodeným v obci je Lukáš Odráška, syn rodičov Gabriela a Anny
Odráškovej, bytom Hlohovecká ul. č. 277.
NAJSTARŠÍ OBČAN
Najstaršou občiankou obce je p. Irena Lencsésová, rod. Hippová, nar. 5.5.1919,
Hlavná ul. č. 472, ktorá v máji oslávi 91 rokov.
ZBIERKA NA HAITI
Na zemetrasením zničené Haiti sa v rámci farnosti vyzbieralo 3.060,- eur, z čoho
1/3-nou prispeli veriaci z našej obce.
VLÁMANIE DO KOSTOLA
V sobotu 30. januára 2010 došlo k vlámaniu do nášho kostola. Okrem poškodenia
zasklenia dvoch okien páchatelia odcudzili niekoľko liturgických predmetov, prípad
je v štádiu vyšetrovania.
FARSKÁ ŠTATISTIKA
Zo štatistiky našej farnosti za rok 2009 vyberáme:
Počet sobášov: celkom 28, z toho z H.Kráľovej
3
Počet krstov:
celkom 55, z toho z H. Kráľovej 12 (7 dievčat, 5 chlapcov)
Počet pohrebov: celkom 78, z toho z H.Kráľovej 26 (12 ţien, 14 muţov)
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ZÁPIS DETÍ DO ŠKOLY
Podľa informácie riaditeľstva ZŠ do miestnej školy pre nastávajúci šk. rok
2010/2011 bolo zapísaných 20 prvákov.
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
V tomto roku sa prvé sv. prijímanie v našom kostole uskutoční 16. mája a k tejto
sviatosti pristúpi 12 detí.
Spracovala: PhDr. Miriam SKLENÁROVÁ




KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
V uplynulom období sa uskutočnili tieto kultúrne podujatia:
- l. januára Obecný úrad, MO Matice slovenskej a MO Csemadok-u
zorganizovali pre obyvateľov slávnostný ohňostroj pri príleţitosti vítania
Nového roku 2010.
- MO Csemadok-u usporiadala tradičnú Koštovku vína, ktorá tak ako po
iné roky bola úspešná, nechýbala dobrá nálada a bohatá tombola.
Najlepšie víno p. Tibora Rábeka č. 704 bolo ohodnotené výťaznou cenou.
- -Klub dôchodcov v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom a MO
zväzu invalidov
pripravili pre našich starších a invalidných
spoluobčanov fašiangové posedenie pri harmonike. Prítomných pozdravil
starosta obce p. Emil Rábek a dôst. pán farár Mgr. Jozef Černák. Medzi
hosťami sme privítali aj dôst.pána kaplána a pána Reháka, ktorý svojou
harmonikou rozospieval sálu a prispel k sviatočnej pohode. Mnohí
dôchodcovia si aj zatancovali pri hudbe p. Romana Komadu. Ponúkli sa
fašiangovými šiškami, srnčím gulášom, nealko nápojmi a kvalitným
sudovým vínom. Do programu prispel aj poslanec Ing. Vladimír Lovász
výstavkou starých listín a fotografií z obce a okolia.
- 6. februára sa konal ples Klubu KDH , ktorý bol prezentovaný na veľmi
dobrej spoločenskej úrovni s bohatou večerou a tombolou.
- Fašiangové obdobie ukončil ples MO Matice slovenskej, ktorý poskytol
účastníkom veľmi dobrú zábavu. V tradičnej súťaţi o najlepší Kráľovský
pagáčik prvé miesto a vecnú cenu získala p. Anna Gombáliková
z Močenku. Organizátori sa postarali o chutnú večeru a zaujímavé ceny
v tombole.
- V nedeľu 28. marca bola premiéra divadelného predstavenia MO
Csemadok-u s názvom LÁSKA PRÍDE AŢ DO DOMU, ktorú reţírovala
Mária Kokešová. Skúsení divadelníci znovu prekvapili divákov
výbornými výkonmi, začo ich hľadisko často odmeňovalo dlhotrvajúcim
potleskom a diváckym uznaním.
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Pripravujeme:
-

Pašiové hry vo veľkonočnom období v prevedení miestnych súborov
Zahájenie tanečného kurzu ţiakov ZŠ
Divadelné predstavenie v prevedení dramatického krúţku pri ZŠ
7-dňový zájazd do Ţdiaru s jednodňovým výletom do Krakova, ktorý
organizuje MO zväzu invalidov v obci
Celoobecné oslavy Dňa matiek
Rozšírenie kniţničného fondu v miestnej kniţnici
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS



Vítajte medzi nami:
David Fábri,
Samuel Löffler,
Andrej Klinka,
Tamara Hanáková,
Lukáš Odráška,
Viktor Új,

nar. 29.10.2009 Nad potokom 222
nar. 27.11.2009 Hlavná ul. 3
nar. 8.12.2009, Hlavná ul. 518
nar. 21.12.2009, Sliváš II. č. 352
nar. 5. 2. 2010, Hlohovecká ul. 277
nar. 15. 2. 2010, Vinohradnícka ul. č. 605/5

Blahoželáme novomanželom:
Štefan Lešš
Sereďská ul. 558

Natália Tomšejová
Veľká n/Veličkou, ČR

Navždy nás opustili:
Ladislav Bihári 55r., Ernest Lenčéš 86r., Aladár Lau 52 r., Zoltán Galbavý
46r.,Marta Lovászová 58r., Michal Mesároš 80r., František Lencsés 75r.,
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FUTBAL v živote nášho rodáka MICHALA HIPPA
O aktuálnosti zaradenia tohto príspevku do
športovej rubriky obecných novín hovoria blíţiace
majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej
republike v júni t.r., a ktorých sa po prvýkrát
v histórii zúčastní aj Slovenská reprezentácia pod
vedením trénera Vladimíra Weissa a jeho asistenta
Michala Hippa. Práve tento moment je pre nás
príleţitosťou vyzdvihnúť a športovo oceniť úspech
našej národnej reprezentácie a pozastaviť sa pri
jednom zo strojcov tohto úspechu, rodákovi
Michalovi Hippovi. Dnes uţ 47-ročná známa
futbalová osobnosť svoje detstvo preţil tu v obci so svojimi rodičmi
a súrodencami. S futbalovou abecedou prišiel do styku na základnej škole
a súčasne v ţiackom druţstve miestnej TJ. Tu jeho talent odborne podchytil
tréner, učiteľ a telocvikár v jednej osobe, dnes uţ nebohý Štefan Muran. V
doraste ho trénoval Jozef Kučera a v 16-tich rokoch začal hrávať za muţstvo
muţov TJ Druţstevník Horná Kráľová, ktoré trénoval Ladislav Lencsés
/r.1979/. Potom nasledovala škola v Novákoch a prvé hráčske pôsobisko
v Slovane Duslo Šaľa kde začínal ako obranca pod vedením trénera Jozefa
Adamca. Ďalej hrával za Hurbanovo, FC Nitru, Sláviu Praha, Viennu
Viedeň, 1. FC Košice, opäť FC Nitru, MFK Piešťany a Felst /1997-1998/.
V 90-tych rokoch reprezentačne hrával za Československo /5štartov/ a ako
hráč Slávie Praha sa objavil v novotvoriacej sa reprezentácie Slovenska pod
vedením trénera Jozefa Vengloša, v ktorej mal päť štartov. Po ukončení
aktívnej činnosti robil dlhé roky asistenta V. Weissovi, Dušanovi Galisovi
v reprezentácii, trénera Artmédii Petrţalka, Slovana Bratislava a v súčasnosti
sa plne venuje funkcii asistenta V.Weissa v národnom tíme.
Tak ako sme Michalovi priali a fandili v obci v čase jeho hráčskej
kariéry, tak mu drţíme palce aj pri práci s reprezentačným tímom, pri jeho
úspešnom ťaţení na MS. Nech si aj v ďalekej Afrike spomenie na veľkú
podporu rodákov a fandenie kráľovanov „Slovenskóóó, Slovenskóóó – heja
hej – Slovensko“
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