Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 28. apríla 2017 o 18.00 hod
Prítomní:

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

Neprítomní: ZABÁKOVÁ Mariana, BIHARI Mário, Ing. ŽIAK Vladimír
Ďalší prítomný:

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce

Hostia:

Mgr. Holubková Veronika, kronikárka obce
Eva Hippová, pracovníčka OcÚ

PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Rozpočtové opatrenie
3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2016
4. Interpelácia poslancov
5. Rôzne
6. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou zo dňa
18.04.2017 /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 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 Michala Lencsésa a Ing. Petra Šoku.
 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. Peter Šoka, predseda
- Miloš Kopiary, člen
Uznesenie č. 490-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo štvrtého zasadnutia OZ poslancov Michala Lencsésa
a Ing. Petra Šoku.

Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 491-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 492-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Peter Šoka, predseda
- Miloš Kopiary, člen
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 493-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania štvrtého zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Rozpočtové opatrenie
3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2016
4. Interpelácia poslancov
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 2. Rozpočtové opatrenie /Príloha č. 3/
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 predniesla poslancom Eva Hippová, pracovníčka OcÚ.
Poslanec Tibor Rábek sa pýtal na položku transfér Duslo – plaváreň. Chcel vedieť, či máme
stále uzatvorenú zmluvu s plavárňou Duslo alebo či nám plaváreň účtuje na faktúry podľa počtu detí.
Eva Hippová mu podala vysvetlenie, že plaváreň Duslo účtuje obci Horná Kráľová za plavecké
výcviky detí zo základnej školy a materskej školy.
Uznesenie č. 494-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2016 /Príloha č. 4/
Obsah textu do kroniky obce za rok 2016 predniesla poslancom kronikárka obce Mgr. Veronika
Holubková.

Uznesenie č. 495-IV.-OZ/2017
OZ súhlasí s obsahom textu do kroniky obce Horná Kráľová za rok 2016 s pripomienkami.
K bodu 4. Interpelácia poslancov
Interpeloval poslanec Michal Lencsés, ohľadom vybudovania záchytného parkoviska na ulici
Topoľová. Jedná sa o vybratie hliny, tú nahrnúť dozadu, kde je jama a navoziť makadám na nové
parkovisko. Pretože keď sú na futbalovom ihrisku organizované nejaké akcie, vždy je plno áut od
križovatky až po ulicu Topoľová.
Uznesenie č. 496-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Michala Lencsésa ohľadom vybudovania záchytného
parkoviska na ulici Topoľová nanesením makadámu a ukladá pripraviť podklady do rozpočtového
opatrenia.
Termín: ďalšie OZ
Zodp.: Michal Lencsés a Ing. Peter Šoka
Interpeloval poslanec Ing. Štefan Straňák ohľadom zakúpenia plastových závesných smetných
nádob v objeme 50 l – 70 l a ich následného rozmiestnenie po obci.
Uznesenie č. 497-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje nákup 10 kusov závesných plastových nádob na komunálny odpad v objeme
50 l – 70 l, ktoré budú rozmiestnené v obci.
Termín: do 1 mesiaca
Zodp.: Obecný úrad
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Interpeloval poslanec Miloš Kopiary, ohľadom objednania firmy na vysypanie kontajnera
na šatstvo, pretože je neporiadok okolo kontajnerov.
Uznesenie č. 498-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie interpeláciu poslanca Miloša Kopiaryho ohľadom vysypania kontajnerov
na šatstvo.
Termín: ďalšie OZ
Zodp.: Obecný úrad
K bodu 5. Rôzne
Obyvatelia ulice Pri potoku – Žiadosť o úpravu cesty
Ing. Peter Šoka predniesol žiadosť o úpravu cesty obyvateľov ulice Pri potoku. Táto žiadosť
bola prerokovaná aj na zasadnutí komisie výstavby a územného plánovania. Komisia sa na svojom
zasadnutí uzniesla doporučiť Obecnému zastupiteľstvu schváliť opravu cesty na ulici Pri potoku
o rozmeroch cca 2 x 3 m.
Uznesenie č. 499-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje úpravu cesty na ulici Pri potoku o rozmeroch 2 x 3 m a to nanesením asfaltu.
Ing. Judita Újová, Horná Kráľová č. 605/5 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
OZ na svojom zasadnutí dňa 24.02.2017 uznesením číslo 468-I.-OZ/2017 žiadala doložiť
geometrický plán na predaj obecného pozemku.
Ing. Peter Šoka preto opätovne predniesol žiadosť o odpredaj obecného pozemku.
Komisia výstavby a ÚP na svojom zasadnutí sa uzniesla doporučiť OZ schváliť predaj
obecného pozemku v katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 300/20, vo výmere 135 m2.

Uznesenie č. 500-IV.-OZ/2017
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, nakoľko sú tam už zavedené prípojky), v katastrálnom území Horná Kráľová,
parcela číslo 300/20, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 135 m2, C-KN, podľa GP č. 012/2017
zo dňa 13.03.2017, vyhotovený Róbertom Benkom – RB GEO, Močenok, úradne overený Okresným
úradom v Šali, Katastrálny odbor, pod. č. 93/2017 zo dňa 24.03.2017, v sume 10,00 Eur/m2
t.j. 1350,00 Eur v prospech: Új Viktor, rod. Új a manželka Ing. Újová Judita, rod. Lencsésová, obaja
trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka 605/5.
Hlasovanie:
ZA predaj: 6
PROTI predaju: 0
ZDRŽAL SA: 0
Kamerový systém do Základnej školy – Ing. Straňák
Uznesenie č. 501-IV.-OZ/2017
OZ ukladá p. riaditeľke ZŠ s MŠ získať stanoviská od rodičov a zamestnancov na inštaláciu
kamerového systému v triedach 6,7,8,9.
Termín: 30.6.2017
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ročná správa o kontrolnej činnosti v roku 2016 hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová /Príloha č. 5/
Uznesenie č. 502-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti v roku 2016 hlavného kontrolóra obce
Horná Kráľová.
ZŠ s MŠ Horná Kráľová – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie detskej
ihriskovej zostavy
Zástupkyňa pre ZŠ s MŠ Horná Kráľová podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
na zakúpenie detskej ihriskovej zostavy do areálu Materskej školy. Zostava bude slúžiť deťom nielen
na relaxáciu ale i na rozvíjanie základných psychomotorických kompetencií. K žiadosti doložila tri
cenové ponuky na detské ihriskové zostavy od firiem: DIPAL s.r.o., Kráľová nad Váhom, ENERCOM
s.r.o., Nitra a Baribal s.r.o., Levoča.
OZ prerokovala všetky predložené cenové ponuky a po prehodnotení dal starosta obce
hlasovať.
Uznesenie č. 503-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje nákup detskej ihriskovej zostavy od firmy DIPAL s.r.o. Kráľová nad Váhom vo výške
5110 Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽALS A: 0
Mondočková Zita, Horná Kráľová č. 503 – Žiadosť o prenájom pozemku
Mondočková Zita, Horná Kráľová č. 503 žiada o prenájom obecného pozemku nachádzajúceho
sa pod budovou cukrárne, parcela číslo 300/77. Prenájom by začal od 1.7.2017.

Uznesenie č. 504-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku parcela číslo 300/77 o výmere 39,6 m2 na dobu nájmu
od 1.7.2017 do 31.12.2020 /t.j. 3 roky/ pre Zitu Mondočkovú, Horná Kráľová, Hlavná 503.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽALS A: 0
Odmena na správcovstvo sauny - Lencsés Michal
Poslanec Michal Lencsés navrhol poskytnutie odmeny vo výške 60,00 Eur pre Annu Novkovú
za prevádzku sauny.
Uznesenie č . 505-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje odmenu za prevádzku sauny Anne Novkovej vo výške 60,00 Eur v čistom.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽALS A: 0
Zabezpečenie označenia obce v jazyku menšiny - Úrad vlády SR
Starosta obce informoval poslancov OZ o liste z Úradu vlády SR, ktorý bol doručený
na obecný úrad. Žiadosť Úradu vlády SR o vyjadrenie a odstránenie nedostatkov týkajúcich sa
porušovania ust. §2 ods. 6 a ust. §4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Zb. o používaní jazykov národnostných
menšín v znení neskorších predpisov bola prejednaná na zasadnutí OZ.
K porušovaniu zákona má dochádzať tým, že obec Horná Kráľová nezabezpečila označenie
„Obecný úrad Horná Kráľová“ na budove, v ktorej sídli obecný úrad aj v jazyku menšiny
a nezabezpečila označenie obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce
v jazyku menšiny v súlade s nariadením vlády SR č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej
republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva.
Uznesenie č. 506-IV.-OZ/2017
OZ sa uznieslo na dodržaní zákona číslo 184/1999 Z. z. a odporúča starostovi obce zabezpečiť
označenie „Obecný úrad Horná Kráľová“ aj v jazyku menšiny, ako aj označenie obce
na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce v jazyku menšiny v súlade
s nariadením vlády SR č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR číslo
221/1999 Z. z.
Kamerový systém v obci – starosta obce
Starosta obce opätovne informoval poslancov o vybudovaní kamerového systému v obci Horná
Kráľová.
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. Preto na
zasadnutí OZ dňa 03.04.2017 bola prerokovaná zmluva. Poslanci OZ ju však neschválili.
Starosta obce, ale žiadal poslancov, aby si toto rozhodnutie premysleli. A preto dal hlasovať
o zrušení uznesenia 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“.) aby sa mohlo prejsť na nové rokovanie o kamerovom
systéme v obci.

Uznesenie č. 507-IV.-OZ/2017
OZ neschvaľuje zrušenie uznesenia 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 zrušenie uznesenia: 2
PROTI zrušeniu uznesenia: 4
ZDRŽAL SA: 0
Otvorený list poslancom OZ – Monika o.z., Močenok a Doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Monika, o.z. Močenok, v zastúpení Mgr. Šuvadovou poslala na obecný úrad otvorený list
poslancom OZ kvôli opatrovateľskej služby.
Aj Doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. poslal na obecný úrad list ohľadom opatrovateľskej služby.
Uznesenie č. 508-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie otvorený list poslancom OZ od Monika o.z., Družstevná 1518, Močenok,
v zastúpená Mgr. Šuvadovou kvôli opatrovateľskej služby v obci a oznamuje, že opatrovateľská
služba v obci sa rieši.
Uznesenie č. 509-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie list poslancom OZ od Doc. Ing. Zoltána Lenčéša, PhD. kvôli opatrovateľskej
služby v obci a oznamuje, že opatrovateľská služba v obci sa rieši.
Odkúpenie ciest Domoviny a Nad Humnami – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov o možnosti odkúpenia ciest Domoviny a Nad Humnami.
Je potrebné zvolať rokovanie z Poľnohospodárskym družstvom Močenok kvôli cestám Nad Humnami.
A oznámil, že bude zvolané aj pracovné stretnutie s vlastníkmi cesty Domoviny kvôli prevodu
majetku.
Uznesenie č. 510-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívnu správu starostu obce o možnosti odkúpenia ciest Domoviny
a Nad Humnami.
Rokovanie PZO – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov o rokovaní PZO (Ponitrianske združenie pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi), ktoré sa konalo v Preseľanoch. Informoval, že PZO posielalo na obecné
úrady zoznam faktúr, ktoré nie sú podľa PZO uhradené. Naša obec má ale uhradené všetky faktúry,
ktoré boli obci zaslané.
Uznesenie č. 511-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívnu správu o rokovaní PZO.
Návrh na plat hlavného kontrolóra obce
Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce.
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 odmenu hlavného kontrolóra boli podané dva návrhy.
I. návrh - starosta obce navrhol navýšenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra vo výške
15%.

Uznesenie č. 512-IV.-OZ/2017
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. 485,- Eur s účinnosťou od 01.01.2017.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
II. návrh - poslanec Ing. Straňák navrhol navýšenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra vo
výške 18%. O tomto návrhu sa už nehlasovalo, nakoľko bol schválený prvý návrh.
Návrh platu starostu obce
Plat starostu obce je daný zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. A mení sa každý rok podľa
priemerného platu v národnom hospodárstve.
Za rok 2016 bol priemerný plat 912,-Eur, násobí sa koeficientom pre našu obec 1,98.
Poslanec Michal Lencsés navrhol ponechať plat starostovi obce vo výške 40 %.
Uznesenie č. 513-IV.-OZ/2017
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 plat o 40% (doterajší plat), a to v sume 2529,- Eur mesačne s účinnosťou od 01.01.2017.
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1
Poslanec Ing. Straňák Štefan navrhol navýšenie platu starostu vo výške 43%. O tomto návrhu
sa už nehlasovalo, nakoľko sa schválil prvý návrh na ponechanie 40%.
Zmluva o aktualizácii programov na program Registratúra
Uznesenie č. 514-IV.-OZ/2017
OZ schvaľuje zmluvu o aktualizácii programu na Registratúru medzi obcou Horná Kráľová
a firmou TOPSET Solutions s.r.o. Stupava.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Rokovanie obce s firmou TIBI – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o rokovaní obce s firmou TIBI v zastúpení p. Tiborom
Rábekom, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.04.2017 na obecnom úrade za prítomnosti starostu obce Emila
Rábeka, Tibora Rábeka – TIBI a JUDr. Jozefom Czibulom, právnikom obce.
Starosta obce a Tibor Rábek (za obchodnú spoločnosť TIBI – Tibor Rábek), sa dohodli, že
Obec Horná Kráľová v zastúpení Emilom Rábekom – starostom obce, umožní nájomcovi Tiborovi
Rábekovi presťahovať existujúce zásoby náhradných dielov z hlavného skladu do plechového skladu
za prítomnosti starostu obce Emila Rábeka.
Termín a čas sťahovania zásob náhradných dielov bude dohodnutý medzi oboma účastníkmi.
Následne starosta obce Emil Rábek a Tibor Rábek sa dohodli, že dôjde k zmene výšky nájomného z dôvodu užívania len plechového skladu.

Uznesenie č. 515-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívnu správu o rokovaní obce a firmou TIBI konanú dňa 12.04.2017
Informatívna správa o základnej škole – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave v základnej škole. Bola určená nová
zástupkyňa riaditeľky školy, ktorú určila nová riaditeľka ZŠ s MŠ Horná Kráľová.
Uznesenie č. 516-IV.-OZ/2017
OZ berie na vedomie informatívnu správu o aktuálnom stave v základnej škole.
K bodu 6. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hod.
Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 28.04.2017

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
LENCSÉS Michal

………………………………….

ING. ŠOKA PETER

…………………………………..

