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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
naša obec si v tomto roku pripomína 900.výročie prvej písomnej
zmienky o obci v Zoborskej listine z roku 1113. Originál listiny je založený
v depozite Nitrianskeho biskupstva, je písaný na pergamene a obsahuje
najstarší zápis názvov vyše 150 obcí benediktínskeho opátstva od Dunaja
cez Trenčín až po Turiec. Naša obec sa v nej spomína ako dedina Crali,
z čoho pochádza aj jej názov Kráľová. Z územia terajšieho Nitrianskeho
kraja sa nachádza zhruba 70 obcí, ktorých názvy sa objavujú v tomto
dokumente. Ich zástupcovia budú pozvaní Nitrianskym samosprávnym
krajom na spoločné stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť pri príležitosti
osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Naša obec si pamiatku 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
pripomenie centrálnymi oslavami v úvode septembra, súčasne s oslavami
obecných dní a obecných hodov. V súčasnosti sa v rámci kultúrnej komisie
OcZ spracováva programová skladba a dramaturgia osláv, ktorá sa bude
priebežne tvoriť, podľa potreby dopĺňať a aktualizovať. Historické výročie
bude predmetom slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva, jeho
odborných komisií, zástupcov občianskych združení, obecných inštitúcií
a podnikateľských subjektov v obci. Tu sa uskutoční i prezentácia a krst
novej knižnej publikácie História obce Horná Kráľová a udelenie
príležitostných Pamätných ocenení zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom
obce. Verejné spomienkové oslavy sú v obci plánované na sobotu 7.
septembra v areáli futbalového štadióna. Tu výročie pozdraví starosta obce
a následne sa na pódiu bude prezentovať štvorhodinové pásmo slova, hudby,
spevu a tanca v podaní domácich a hosťujúcich súborov. Slávnostný deň
ukončí diskozábava a večerný ohňostroj. Zaujímavé a pestré budú aj
sprievodné akcie trojdňových osláv. Prezentovať sa budú účastníci v súťaži
vo varení guláša, prednášky, výstavné akcie MO MS, žiakov ZŠ a MŠ,
športové podujatia, tanečné zábavy, bohoslužby, detský zábavný kútik,
lunapark s kolotočmi atď.
Podrobný program i s časovým rozpisom jednotlivých akcií bude
zverejnený v júlovom vydaní Kráľovských zvestí /č.2/13/.
Rozsah a význam podujatia si vyžaduje pomoc a spoluprácu čo
najširšieho okruhu občanov, dobrovoľníkov a organizátorov a to ako
v príprave, tak i v samotnom priebehu osláv. Preto si dovoľujem požiadať
všetkých o aktívnu pomoc, ústretovosť a ochotu pre zdar obecného jubilea,
začo Vám vopred vyslovujem úprimné poďakovanie.
Váš starosta
Emil Rábek
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BUDOVANIE, REKONŠTRUKCIA, OBNOVA
cez investičné akcie obce
Tvorba a realizácia investičných akcií v podmienkach obce aj v minulom
roku vychádzala zo zásady formou novej výstavby, obnovy a rekonštrukcie
vylepšovať technický stav obecného majetku, zveľaďovať ho, chrániť pred
nepredvídateľnými okolnosťami, prírodnými živlami a havarijnými stavmi.
Prijatý plán investičných akcií na rok 2012 riešil nedostatky a vylepšenie
stavu v 8-ich zariadeniach, pričom realizácia troch akcií pre ich technickú a finančnú
náročnosť bola závislá od poskytnutia štátnej dotácie, o ktorú obec požiadala MŽP
SR, avšak bez želaného efektu. Ostatné akcie, ktoré sa realizovali boli v plnom
rozsahu hradené z obecného rozpočtu. Boli to práce na ukončení prístavby
kuchynskej časti MŠ z roku 2011, výmena poškodených okien na objekte, riešenie
havárie vo vykurovaní MŠ a pristúpenie na vybudovanie nového vykurovacieho
systému v celom objekte /dva kotle, nové radiátory, rozvody/ čím sa zabránilo
prerušeniu prevádzky tohto predškolského zariadenia v zimnom období. Rozsiahlu
rekonštrukciu dostali aj priestory klubu mladých /výmena podlahy, stav.úprava
interiéru, osvetlenie klubu, vonkajšia fasáda budovy/. Vo vlastnej réžii sme
vybudovali spevnené parkovisko motorových vozidiel v areáli dvora obecného
úradu a nové oplotenie areálu ZŠ s MŠ. V prípravnej fáze stavby sme v roku 2012
vypracovali :
- projekt na kompletnú rekonštrukciu budovy MŠ /interiér, podlaha, zastrešenie,
zateplenie budovy/
- projekt na stavbu cesty a obojstranných chodníkov na Hlavnej ulici a ulici pod
Tópartom
- projekt rekonštrukcie budovy kultúrneho domu
Projekty boli predložené MŽP SR so žiadosťou o poskytnutie finančnej
dotácie na realizáciu uvedených stavieb.
Nerealizované investičné akcie v roku 2012 OcZ presunulo na tento rok,
na kedy sú pripravené aj ďalšie akcie :
- výstavba nových čakární pri autobusových zastávkach
- vybudovanie pomníka občanom padlým v I. a II. svetovej vojne
- vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy OcÚ a Pošty
- ukončiť stavbu dvoch tried s príslušenstvom na Školský klub detí v podkroví
budovy ZŠ
- zabudovanie prameňa na Geríci, úprava jeho okolia pre hromadné stretnutia
a posedenia, osadenie pamätníka s textom o význame tejto lokality pre históriu
obce.
Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na investičných stavbách obce
a pričinili sa o skrášlenie a rozvoj obce vyslovujem úprimné poďakovanie a zároveň
o rovnakú iniciatívu žiadam občanov, inštitúcie a podnikateľské subjekty v období
pred a v priebehu osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci v Zoborskej
listine, ktoré budú v úvode septembra 2013.
Emil RÁBEK, starosta obce
 3

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné OcZ v roku 2012 sa konalo 14. decembra. Z 9-tich
poslancov bolo na rokovaní prítomných 6 poslancov. Tí schválili
návrh investičných akcií obce na rok 2013 a prerokovali VZN o dani
z nehnuteľnosti. V bode rôzne zamietli žiadosť Adriany Bakovej
a Anny Uherovej o jednorázový finančný príspevok. Pomerom hlasov 4 – 2 poslanci
neschválili žiadosť MO Matice Slovenskej o novoročný ohňostroj. Rovnakým
pomerom schválili odmenu kronikárkam Holúbkovej a Kušnírovej vo výške 116,18
eur. Pomerom hlasov 4 – 2 neprešiel návrh na spoplatnenie prenájmu kultúrneho
domu pre miestne organizácie a občianske združenia. OcZ zamietlo návrh na úpravu
poplatku za telocvičňu a uznieslo sa na doterajšej výške poplatku za prenájom
telocvične t.j. 5,- eur/za 1 hod. a prijalo úlohu o dopracovaní prevádzkového
poriadku tohto zariadenia.
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. februára 2013
sa zúčastnilo 8 poslancov. Na programe bolo pôvodne 14 bodov, poslanci však
rozhodli neprerokovať VZN obce a taktiež bod, ktorý obsahoval návrh rozpočtu na
rok 2013. Skupine poslancov predniesla hodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2012
referentka OcU Eva Hippová. OcZ vzalo na vedomie predložené vyhodnotenie
s pripomienkami. Okrem toho program schôdze obsahoval aj vyhodnotenie činnosti
MKS za rok 2012, plán redakčnej rady KZ, návrh plánov práce jednotlivých
odvetvových komisií
na rok 2013 a informatívnu správu o výsledkoch
inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. Poslanecký zbor vzal so súhlasom na
vedomie informáciu starostu obce a vedúcej MKS Marty Lovásovej o stave príprav
osláv 900. výročia prvej zmienky o obci v Zoborskej listine , ktoré sa budú konať
7.9.2013.Obsahovo pestrý bol aj bod rôzne. Žiadosť ohľadom úpravy obecnej
artézskej studne predniesla dvojica mladých občanov R.Lencsés a M.Kopiáry.
Prítomní poslanci uložili komisii výstavby a žiadateľom pripraviť podrobnejší
návrh, na spôsob a rozsah úprav studne i s popisom konkrétnej materiálnej pomoci.
Ďalej OcZ súhlasí s návrhom starostu obce so začatím stavebného konania vo veci
vybudovania novej obecnej cesty pri Nájomných bytových domoch 8+12 b.j. Okrem
toho schvaľuje žiadosť Rudolfa Lenického o jednorazový finančný príspevok, s tým,
že mu bude poskytnutý vo forme obedov a liekov na 1 mesiac, všetko v sume 60
eur. OcZ schválilo predaj obecného pozemku vedeného v katastrálnom území Horná
Kráľová, zapísaný v LV č. 2930, registra „E“, parcela č. 1860, podľa geometrického
plánu č. 017/2012 o výmere 46 m2 v prospech Heleny Medovčíkovej za sumu 230
eur. OcZ uložilo nájsť vhodných uchádzačov ako prísediacich na Okresnom súde
v Galante. Poslanci schválili pridelenie dotácie FK KFC TIBI na vybudovanie
ústredného vykurovania klubových miestností a šatní na futbalovom štadióne
v sume 1800 eur. V tomto bode OcZ tiež uložilo starostovi obce vyhlásiť nové
výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ. V závere zasadnutie poverilo
starostu obce prípravou návrhu výberového konania na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce po odstúpení doterajšieho hlavného kontrolóra Ing. Gabriela
Lenčéša.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Medzi úspešné kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa v uplynulom
období uskutočnili v našej obci patria :
- 49. ročník Koštovky vína /Borkóstoló/, ktorú už každoročne organizuje
MO Csemadok-u. Výborná nálada a bohatá tombola nemohli chýbať.
Porota za najlepšie víno vyhlásila víno p. Štefana Saba, č.d. 434.
- 2. februára sa uskutočnil tretí reprezentačný ples KFC TIBI, ktorý bol na
veľmi dobrej spoločenskej úrovni. Aj keď hostí bolo o niečo menej ako
vlani, spoločnosť bola o to srdečnejšia a zábava bezprostrednejšia.
Organizátori pripravili chutné občerstvenie a atraktívne vecné ceny do
tomboly.
- MO Matice slovenskej bola organizátorom matičného plesu. Hostia sa
výborne zabavili a výhercovia v tombole sa tešili zaujímavým vecným
cenám. Súťaž o najlepší kráľovský pagáčik vyhrala p. Anna Kalinová,
č.d. 349.
- 12. februára MO Csemadok-u pripravila v kultúrnom dome pre členov
fašiangové posedenie a 17. februára premiéru divadelnej veselohry
v troch dejstvách Benedeka Uhrina S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA. Dej
sa odohráva v obecnom kultúrnom dome a potom v hlavnom meste
Budapešti v dvoch nájomných bytoch. Dvaja mládenci odchádzajú do
hlavného mesta za prácou. Jeden dostáva od svojej milej list, v ktorom
mu oznamuje rozchod. Navyše bývajú u takých nájomcov, ktorí ich len
využívajú. Preto sa rozhodnú vrátiť domov a vec vyriešiť malou lsťou.
Oklamaný mládenec privádza svoju sesternicu a predstavuje ju ako svoju
nevestu. Keď zistí, že jeho listy zadržiavala matka milej, pretože pre
svoju dcéru mala vyhliadnutého iného ženícha, avšak dcéra sa nechce
svojho milého vzdať, odhalí pravdu a môže sa chystať svadba. Skvelé
herecké výkony účinkujúcich boli zárukou úspechu. Diváci ich
odmeňovali potleskom a uznaním.
PRIPRAVUJEME :
- divadelný súbor „DESAŤ“ pripravuje premiéru divadelnej hry
LEPŠÍ PÁN v réžii Ing. Tomáša Lencsésa
- výstavku prác žiakov ZŠ a detí MŠ v klube mladých
- rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici nákupom nových
kníh
- prednášku o histórii našej obce
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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KULTÚRA FOTOOBJEKTÍVOM

Koštovka vína /Borkóstoló/ MO Csemadok-u

Ples športovcov FK KFC TIBI
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Ples matičiarov MO Matice slovenskej

Premiéra div. predstavenia
S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA v podaní div.súboru MO Csemadok-u
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HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2012
Finančné hospodárenie obce v roku 2012 sa riadilo rozpočtom schváleným
obecným zastupiteľstvom vo februári v roku 2012. Plánovaný objem príjmov vo
výške 797 955 eur bol v skutočnosti dosiahnutý vo výške 914.497,- eur. Zvýšený
príjem v porovnaní s predpokladom bol zapríčinený poslednou dotáciou na
Základnú školu, predajom motorového vozidla Liaz, z nájomného za býv. Cukráreň.
Znížené príjmy sme zaznamenali v podielových daniach (o 5% menej), daniach za
výherné hracie prístroje. Obec čerpala v roku 2012 krátkodobý a kontokorentný
úver. Celkové výdavky obce vo výške 970 581 eur sú členené na:
a/ neinvestičné výdavky – sem patria výdaje, ktoré sú nevyhnutné na správu
obecného úradu, údržbu a ochranu obecného majetku. Ich celkové výdaje boli 425
724 eur.
b/ investičné výdavky – zahrňujú výdavky potrebné pri investičných
akciách, ktoré obec realizovala (rekonštrukcia ZŠ a MŠ, rekonštrukcia domu
smútku, rekonštrukcia kultúrneho domu) a rovnako aj splácanie úverov. Výška
týchto výdavkov bola 106 366.
c/ originálne kompetencie školy – výdavky na prevádzku materskej školy,
kuchyňu, ŠKD mzdy a údržba MŠ, oprava a údržba ZŠ a dotácia poskytnutá ZŠ.
Tieto výdavky boli v hodnote 107 766 eur (plán bol 140 500).
V roku 2012 nebola zistená nehospodárnosť a iné nedostatky v nakladaní
s rozpočtovými prostriedkami.

INFORMÁCIE O SEPAROVANOM ZBERE V OBCI
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi, ktorého členom je aj naša obec oznamuje :
Každá domácnosť na území obce má nárok na bezplatnú výpožičku
troch zberných nádob na jednotlivé zložky separovaného zberu: plasty
/žltá/, papier /modrá/ a bioodpad z domácností /hnedá/ Vzhľadom na
zameranie projektu nemajú nárok na výpožičku nádob právnické osoby,
podnikatelia a ostatné subjekty mimo domácností s trvalým pobytom na
území obce. Domácnosť potvrdí prevzatie zberných nádob svojim podpisom
na Zmluve o výpožičke, ktorá je vyhotovená v dvoch rovnopisoch - jeden pre
domácnosť, druhý pre združenie a kópiu zmluvy si ponechá obec. O rozvoze
zberných nádob a o termínoch zberu bude obec občanov včas informovať.
Ak budeme separovať všetky uvedené zložky podľa doručených pokynov,
zníži sa množstvo komunálneho odpadu a obec nebude musieť zvyšovať
ročné poplatky za vývoz a zneškodnenie odpadu. V jesenných mesiacoch sa
budú u nás centrálne zbierať haluzoviny, kórovie a v obci sa rozmiestnia
nové kontajnery na sklo z domácností.
Marta LOVÁSOVÁ, sam. odb. referentka OcÚ
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Počet obyvateľov
K 31.12.2012 vykazuje naša obec 1910 obyvateľov, čo je ročný nárast
o 7 obyvateľov. V roku 2012 sa u nás narodilo 15 detí, k trvalému
pobytu sa prihlásilo 22, odhlásilo sa 14 a zomrelo 16 občanov.
Zápis detí do ZŠ
Do 1.ročníka ZŠ v januári t.r. bolo zapísaných 18 detí, 9 chlapcov a 9
dievčat. Z toho rodičia dvoch chlapcov požiadali o odklad povinnej
školskej dochádzky. V tomto šk. roku má škola 12 prvákov.
Zápis detí do MŠ
Zápis sa konal v dňoch 18. 2. – 1. 3. 2013 a zapísaných bolo 11 detí,
7 dievčat a 4 chlapci.
Poďakovanie
Ing. Vladimír Žiak, č.d. 536 poskytol obci zdarma dve dopravné
značky Prechod pre chodcov. Tieto sa po prehodnotení dopravnej
situácie osadia na vybraných komunikáciách obce. Darcovi patrí naše
úprimné poďakovanie.
Hodnotenie činnosti RR KZ
Prácu a činnosť redakčnej rady KZ za rok 2012 vo februári hodnotil
poslanecký zbor OcZ. Po pozitívnom hodnotení poslanci náväzne
schválili edičný plán redakčnej rady na tento 2013-ty rok.
Najlepší futbalista
Najlepším futbalistom roka 2012 sa na valnom zhromaždení
futbalového klubu KFC TIBI stal útočník seniorského mužstva
Ľubomír Kollár.
Darcovstvo krvi
Miestny spolok SČK 14. marca zorganizoval v obci prvý tohtoročný
odber krvi. Túto vzácnu tekutinu v kultúrnom dome darovalo 30
darcov.
Mária KOKEŠOVÁ, členka RR KZ

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013
OcZ na mimoriadnom rokovaní dňa 20.3.2013 predložený návrh
rozpočtu obce na rok 2013 neschválilo a chod obce bude zabezpečovať
podľa rozpočtového provizória.
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ČINNOSŤ ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
V OBCI
Občianske združenie Miestna organizácia zdravotne postihnutých
občanov v našej obci vyvíja činnosť už piaty rok s 90 člennou členskou
základňou. Má trojčlenný výbor, na čele združenia je predsedkyňa p. Jolana
Ristová, podpredsedkyňou je p. Magdaléna Vencelová a funkciu
pokladníčky zastáva p. Gabriela Hippová.
V rámci činnosti pomáhame občanom s telesným postihnutím pri
riešení sociálnych, ekonomických, psychických, a spoločenských záujmov.
Členovia sa každoročne zúčastňujú rehabilitačno-ozdravovacích pobytov, čo
prispieva k udržiavaniu a zlepšovaniu zdravotného stavu, jak telesného tak aj
duševného. Zámerom týchto pobytov je umožniť začlenenie občanov s
telesným postihnutím do spoločnosti a zabezpečiť im čo najlepšiu
dosiahnuteľnú kvalitu života s najvyššou možnou mierou nezávislosti,
samostatnosti, sociálnej integrácie, osobného zadosťučinenia a ľudskej
dôstojnosti.

Okrem týchto sociálno-rehabilitačných akcií občianske združenie organizuje
i kultúrno-spoločenské podujatia ako sú :
návšteva divadelných predstavení, vianočné benefičné koncerty, vianočné
trhy v Györi, výročná
členská schôdza s kultúrnym programom
a pohostením, oslava sviatku sv. Mikuláša s kultúrnym programom.
Jolana RISTOVÁ, predsedkyňa zväzu
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Vítajte medzi nami:
Alex Ghouse,
Tomáš Bohunický,
Nela Siládiová,

nar. 4. 8. 2012, Ul. Školská 393
nar. 23. 12. 2012, Ul. Nad potokom 222
nar. 25. 12. 2012, Ul. Vinohradnícka 570

BLAHOŽELÁME
Vo februári oslávila okrúhle životné jubileum 70 rokov
pani Alžbeta SKLENÁROVÁ č. d. 559,
dlhoročná členka a vedúca speváckeho súboru pri MO Matice slovenskej.
Pri tejto príležitosti jej za angažovanosť a úspechy v oblasti obecnej kultúry
ďakuje a k jubileu blahoželá
starosta obce, komisia kultúry pri OcÚ a všetci matičiari.
SENIORI POZOR !
Vážení občania, aj touto cestou Vás chceme upozorniť na často sa opakujúci
jav, keď najmä starších ľudí navštevujú osoby pod rôznymi zámienkami. Tieto osoby
využívajú ich dôverčivosť a častokrát emotívnymi historkami lákajú od nich peniaze.
Preto je dôležité do svojich domovov nevpúšťať cudzie osoby, nedôverovať ľuďom,
ktorí sa z ničoho nič objavia a ponúkajú rôzne výhody a finančné výhry, alebo
žiadajú finančnú pomoc či pôžičku. Keď sa niekto takýto objaví u vás, volajte
Políciu Močenok č. tel. 0961 34 39 10.

Navždy nás opustili:

Jozef Rábek 58 r., Ladislav Bako 45 r., Michal Klinka 83 r., Štefan
Rábek 50 r., Anna Odrášková 48 r., Alžbeta Lenčéšová 86 r., Štefan
Lenčéš 93r.

Dňa 11. apríla 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra SILÁDIHO.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
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ŠPORT V ZIMNEJ PRESTÁVKE
Náš futbalový klub nezaháľal ani počas zimnej prestávky. Okrem
tvrdej zimnej prípravy, ktorú absolvovali mužstvá v domácich podmienkach,
sa zúčastnili na trinástom ročníku turnaja o Pohár firmy TIBI. Nedarilo sa
im však podľa očakávania, svoje účinkovanie skončili vo štvrťfinále.
Zimných halových turnajov sa zúčastnili aj ďalšie dve naše družstvá.
Dorastenci na turnaji PP Invest Cup v Nitre postúpili z kvalifikácie do jeho
hlavnej časti. Tam si však viedli o poznanie slabšie a zo skupiny nepostúpili.
Potešili však žiaci, ktorí v turnaji o Pohár predsedu ObFZ skončili na
krásnom druhom mieste. Nezaháľalo sa ani s rekonštrukčnými prácami na
futbalovom ihrisku. Vďaka štedrému sponzorovi a za pomoci člena FK
Tibora Révaya, starostu obce Emila Rábeka a dodávateľskej firmy
Decorgarden sa vybudovalo nové umelé zavlažovanie hracej plochy, ktoré
uľahčí práce pri polievaní. Aktívni boli v tomto smere aj hráči klubu, ktorí
nelenili a činili sa na brigádach. Okrem toho sa v prevádzkovej budove
štadióna vybudovalo ústredné vykurovanie, osadili sa nové radiátory, ktoré
sú oveľa účinnejšie a šetrnejšie na teplo. Akcia prebehla v réžii a za pomoci
obecného úradu. Osobitne treba oceniť aktívny prístup člena výboru FK,
vodoinštalatéra Gabriela Lencsésa na akcii. Všetkým patrí úprimné
poďakovanie výboru FK.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ

OZNAM STAROSTU OBCE
Obec Horná Kráľová zastúpená starostom obce Emilom Rábekom
zisťuje záujem z radov občanov o funkciu prísediacich pre Okresný súd
v Galante. Kandidát musí spĺňať predpoklady podľa § 139, ods.1, Zákona č.
385/2000 o sudcoch a prísediacich. Funkcia je na obdobie rokov 2013-2017
a je finančne ohodnotená. Žiadosť s uvedením kontaktu na uchádzača je
potrebné doručiť na sekretariát obecného úradu osobne alebo mailom na
adresu: sekretariat@hornakralova.sk v termíne do 5.4.2013 do 15,00 hod.
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