Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 03. apríla 2017 o 17.00 hod
Prítomní:

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

Neprítomní: Ing. ŠOKA Peter, BIHARI Mário, Ing. ŽIAK Vladimír
PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality
3. Rôzne
4. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou /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 prítomných poslancov OZ
a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.
 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 6 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 Marianu Zabákovú a Tibora Rábeka.
 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:
- Michal Lencsés, predseda
- František Lešš, člen
Uznesenie č. 483-III.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia OZ poslancov Marianu Zabákovú
a Tibora Rábeka.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 484-III.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 485-III.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Lencsés Michal, predseda
- Lešš František, člen
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 486-III.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania tretieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality /Príloha č. 3/
Starosta obce informoval poslancov o vybudovaní kamerového systému v obci Horná Kráľová.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti prevencie kriminality. Žiadosti mohli oprávnení žiadatelia predkladať na okresný
úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. V prípade obce Horná
Kráľová to bol Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Obec podala 13.01.2016 žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 na projekt: „Vybudovanie kamerového systému
v obci Horná Kráľová“, spolu so všetkými potrebnými prílohami k žiadosti.
Na základe zasadnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktoré sa konalo dňa
19.12.2016 boli uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality schválené projekty a výška
poskytnutých dotácií na ich financovanie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.
Obcou Horná Kráľová predložený projekt na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti
prevencie kriminality bol schválený Radou vlády SR vo výške 10 000,00 Eur.
Dňa 29.03.2017 bola na obecný úrad doručená zmluva č. 48/NR/2016 o poskytnutí dotácie
v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017. Poslanci OZ
chceli prerokovať zmluvu, preto starosta obce zvolal toto zasadnutie OZ, aby bola predmetná zmluva
prerokovaná a schválená, čo je už posledným krokom k poskytnutiu finančných prostriedkov
na vybudovanie kamerového systému v obci Horná Kráľová.
Starosta obce dal preto priestor každému poslancovi na vyjadrenie svojho názoru na kamerový
systém v obci. Po prekonzultovaní všetkých otázok dal starosta obce hlasovať o zmluve.

Uznesenie č. 487-III.-OZ/2017
OZ neschvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2017 na „Vybudovanie kamerového systému v obci Horná Kráľová“.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3. Rôzne
Zmluva o dielo na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu /Príloha č. 4/
Na základe uznesenia č. 472-I.-OZ/2017 zo dňa 24.02.2017, kde OZ presúva Zmluvu o dielo
na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu medzi obcou Horná Kráľová a firmou Didesign, s.r.o.
Zeleneč na ďalšie OZ s doplnením pripomienok, bola na dnešnom zasadnutí OZ predložená opravená
zmluva na schválenie. Starosta obce dal preto o predmetnej zmluve hlasovať.
Uznesenie č. 488-III.-OZ/2017
OZ schvaľuje Zmluvu o dielo na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu medzi obcou Horná
Kráľová a firmou Didesign, s.r.o. Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Príprava novej lokality v sekcii „A“ v cintoríne – starosta obce /Príloha č. 5/
Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave novej sekcii v cintoríne na ďalšie možné
pochovávanie. Existujúce náhrobné kamene sa budú umiestňovať v sektore „A“ do jedného
pripraveného radu, nebudú sa likvidovať.
Poslanci OZ sa presunuli na cintorín a tam na tvare miesta určili hranicu, po ktorú sa bude
pripravovať nová lokalita na ďalšie pochovávanie v sekcii „A“.
Uznesenie č. 489-III.-OZ/2017
OZ súhlasí s prípravou novej lokality v cintoríne v sekcii „A“ na ďalšie možné pochovávanie,
a to po číslo hrobu 127.
K bodu 4. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 hod.
Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 03.04.2017
Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
ZABÁKOVÁ Mariana

………………………………….

RÁBEK Tibor

…………………………………..

