
 

                                 Z á p i s n i c a 

          z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

    Obce Horná Kráľová konaného dňa 27. apríla 2018 o 18.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

           Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, LEŠŠ František, KOPIARY Miloš,  

                      ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, Ing. ŽIAK Vladimír 

   

Neprítomní: Ing. STRAŇÁK Štefan, BIHARI Mário 

 

Ďalší prítomní:    Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

  JUDr. Jozef Czibula, právnik obce 

  Eva Hippová, ekonómka obce 

  Mgr. Veronika Holubková, kronikárka obce 

       Mgr. Helena Šuvadová, štatutár Monika o.z. 

     Ján Vencel, Gabriela Kunová, Gabriela Hippová, Mária Dúcová, Jozef Vereš,  

     Imrich   Rábek – občania obce 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Rozpočtové opatrenie č. 1 

3. Obsah textu do kroniky za rok 2017 

4. Interpelácia poslancov 

5. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Starosta  obce  Emil Rábek zvolal druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou  

zo dňa 16.04.2018 /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, Ing. 

Jána Prachára, hlavného kontrolóra obce, JUDr. Jozefa Czibulu, právnika obce, Evu Hippovú, 

ekonómku obce, Mgr. Veroniku Holubkovú, kronikárku obce, Mgr. Helenu Šuvadovú, 

štatutárku Monika o.z., zapisovateľku Mgr. Máriu Holečkovú a ostatných prítomných. 

 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 7 poslanci 

a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.   

 Starosta obce Emil Rábek oboznámil prítomných poslancov so zmenou zákona o Obecnom 

zriadení č. 369/1990  

  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 Mgr. Máriu Holečkovú. 

 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Vladimíra Žiaka a Františka Lešša. 

 V rámci procedurálnych vecí  starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného 

predsedníctva: 

- Emil Rábek, starosta obce  

- Ing. Peter Šoka 



 

 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:  

- Mariana Zabáková, predseda  

- Tibor Rábek, člen 

 

 Uznesenie č. 658-III.-OZ/2018 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia OZ poslancov Ing. Vladimíra Žiaka 

a Františka Lešša. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 659-III.-OZ/2018 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

      - Ing. Peter Šoka 

Hlasovanie: 

ZA: 7 ((Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 660-III.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Mariana Zabáková, predseda 

     - Tibor Rábek, člen 
Hlasovanie: 

ZA: 7 ((Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 661-III.-OZ/2018 

OZ schvaľuje program rokovania tretieho zasadnutia OZ bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 ((Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Rozpočtové opatrenie č. 1 

3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2017 

4. Interpelácia poslancov 

5. Kontrola plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 2. Rozpočtové opatrenie č. 1 /Príloha č. 3/ 

 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 predniesla poslancom Eva Hippová, pracovníčka OcÚ. 

 Poslanec Tibor Rábek položil otázku, prečo sa na materskú školu platí tak veľa? Poslanec Ing. 

Peter Šoka mu odpovedal, že sa nejedná len o rekonštrukciu budovy MŠ, ako to bolo pôvodne v pláne, 

ale buduje sa nová trieda na 1. nadzemnom podlaží, tým sa zmenil účel stavby a je potrebných aj viac 

finančných prostriedkov. 

 

  

 



 

Uznesenie č. 662-III.-OZ/2018 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018.  
Hlasovanie: 

ZA: 6 ((Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 1 (Rábek)   

ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 3. Obsah textu do kroniky obce za rok 2017 / Príloha č. 4/ 

 Obsah textu do kroniky obce za rok 2017 predniesla poslancom kronikárka obce Mgr. Veronika 

Holubková.  

Poslanec Michal Lencsés mal pripomienku, že v predchádzajúcich rokoch sa pri písaní udalostí do 

kroniky postupovalo podľa kalendárnych mesiacov a teraz je prvý zápis z novembra. 

Odpovedala mu kronikárka obce, že župné voľby boli jednou z najsledovanejších udalostí roka, preto 

ich aj ona zaradila ako prvý záznam v kronike. 

 

 Uznesenie č. 663-III.-OZ/2018 

OZ súhlasí s obsahom textu do kroniky obce Horná Kráľová za rok 2017 s pripomienkami. 
 

K bodu 4. Interpelácia poslancov  

 Poslanec Tibor Rábek vyjadril poďakovanie hasičom pri slávení sviatkov Veľkej noci. 

K poďakovaniu sa pridal aj starosta obce Emil Rábek.  

 

 Poslanec Ing. Vladimír Žiak poďakoval Obecnému úradu a starostovi obce Emilovi Rábekovi 

za uniformu, ktorú zakúpili z dotácie obce pre druhú ženu – hasičku.  

 

 Poslanec František Lešš, predseda komisie na ochranu verejného poriadku, povedal, že na 

stretnutí členov komisie prijali uznesenie týkajúce sa osvetlenia prechodov pre chodcov : 

-  na ulici Školskej pri rodinnom dome p. Kollára 

- na ulici Hlavnej pri Artézskej studni 

- na ulici Hlavnej pri Obecnom úrade Horná Kráľová 

- na ulici Hlavnej pri Rozličnom tovare Lenická 

 

 Poslanec Ing. Peter Šoka povedal, že vyšla výzva na projekty – osvetlenie prechodov, reflexná 

značka na označenie prechodov. Poslanec Ing. Vladimír Žiak oznámil, že výzva sa týka len ciest I.,II. 

a III. triedy – je platná do roku 2020, je v nej zahrnutých viac prvkov, z ktorých možno vybrať 

označenie prechodov. 

 Starosta obce Emil Rábek oboznámil poslancov s tým, že ak osvetlenie prechodov neprejde cez 

výzvu vydanú cez projekt, budú prechody osvetlené bodovými svetlami v réžii obce. 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ /Príloha č. 5/ 

Uznesenie č. 664.III-OZ/2018 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z februárového zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č. 647-II.-OZ/2018, 648-II.-OZ/2018, 649-II.-OZ/2018, 650-II.-OZ/2018, 

651-II.-OZ/2018,  652-II.-OZ/2018,  653-II.-OZ/2018,   654-II.-OZ/2018,   

655-II.-OZ/2018, 656-II.-OZ/2018, 657-II.-OZ/2018 -  sú splnené 

- uznesenie č. 574-VIII.-OZ/2017, 593-VIII.-OZ/2017, 612-X.-OZ/2017, 614-X.-OZ/2017 sa presúva 

- uznesenia z OZ dňa 25.08.2017 – č. 549-VII.-OZ/2017 – sa rieši, č. 550-VII.-OZ/2017 – sa presúva 

- uznesenie z OZ dňa 28.04.2017 – č. 499-IV.-OZ/2017 -  sa presúva 

- uznesenia z OZ dňa 16.12.2016 – č. 434-VII.-OZ/2016 a 437-VII.-OZ/2016 – presúva sa 

- uznesenie z OZ dňa 24.06.2016 – č.353-IV.-OZ/2016 - úloha sa plní 

 

 



 

K bodu 6. Rôzne 

 Poslanec Michal Lencsés sa spýtal, ak je v uzneseniach, že sa úloha presúva, nemal by tam byť 

uvedený termín, do kedy sa má úloha splniť? V zápisnici by mali byť tiež uvádzané termíny 

a zodpovedné osoby, ktoré majú splniť uznesenie?  

Odpovedal mu Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce, že by mali byť dané termíny na splnenie 

uznesení a na druhú otázku tiež odpovedal, že by mali byť uvádzané aj termíny aj zodpovedné osoby.  

 

 Poslanec Tibor Rábek mal otázku na právnika obce – v januári 2017 dostal výmer na platenie 

daní za rok 2016, ale dane vyplatil ešte v roku 2016, nie je nezákonné, že obec vyberala dane 

neprávom?  

Právnik obce, JUDr. Jozef Czibula, mu odpovedal, že vyberanie daní bolo v tomto prípade nezákonné.  

 

 Ing. Vladimír Žiak, poslanec – za Domom smútku na cintoríne kvapká vodovodný kohútik, je 

tam pochovaná sestra jeho manželky a museli vyvýšiť náhrobný kameň, kvôli tomu, že im voda 

podmyla hrob. Navrhuje vymeniť ventil, zaslepiť ho alebo preložiť vodovodný kohútik na iné miesto. 

Starosta obce Emil Rábek mu oznámil, že vzniknutá situácia sa bude riešiť v blízkej dobe. 

  

Klinka Michal, Klinková Gabriela, Horná Kráľová č. 180 a Klinková Nadežda, Horná Kráľová č. 17 – 

Opakovaná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / Príloha č. 6/ 

 Poslanec Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania povedal, že 

komisia na svojom zasadnutí prerokovala predaj obecného pozemku parcela č. 268/2, v katastrálnom 

území Horná Kráľová, žiadateľov Klinka Michal, Klinková Gabriela a Klinková Nadežda. 

Jedná sa o pozemok, ktorý žiadatelia užívajú viac ako 30 rokov a tvorí súčasť areálu rodinného 

domu a záhrady. Komisia výstavby a ÚP sa uzniesla doporučiť OZ schválenie odpredaja obecného 

pozemku. 

 

Poslanec a predseda komisie výstavby a ÚP, Ing. Peter Šoka predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 

647.II-OZ/2018 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary Zabáková, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 (Rábek)  

 

Uznesenie č. 647.II-OZ/2018 bolo zrušené. 

 

Poslanec a predseda komisie výstavby a ÚP, Ing. Peter Šoka navrhol hlasovať za predbežný odpredaj 

obecného pozemku.  

 

Uznesenie č. 665.III-OZ/2018 

OZ schvaľuje predbežný odpredaj pozemku pre žiadateľov Klinka Michal, Klinková Gabriela, 

Horná Kráľová č. 180 a Klinková Nadežda, Horná Kráľová č. 17 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary Zabáková, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 (Rábek) 

 

Mondočková Zita, Hlavná 503, Horná Kráľová – žiadosť o odkúpenie pozemku /Príloha č. 7/ 

 Komisia výstavby a ÚP prerokovala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku žiadateľky 

Mondočkovej Zity.  

Jedná sa o pozemok pred domom žiadateľky, ktorý využíva na podnikateľské účely. Komisia 

výstavby a ÚP neodporúča odpredaj obecného pozemku. 



 

Uznesenie č. 666.III-OZ/2018 

Návrh na odpredaj obecného pozemku.  

Hlasovanie: 

ZA: 0 

PROTI: 6 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary Zabáková, Lencsés, Ing. Žiak)   

ZDRŽAL SA: 1 (Rábek) 

 

OZ neschvaľuje predaj obecného pozemku. 

 

Mondočková Zita, Hlavná 503, Horná Kráľová – ukončenie prenájmu obecného pozemku /Príloha č. 

8/ 

 Predseda komisie výstavby a ÚP Ing. Šoka Peter informoval, že komisia berie žiadosť na 

vedomie, ale len vtom prípade, ak dá žiadateľka pozemok do pôvodného stavu. 

 

Uznesenie č. 667.III-OZ/2018 

Žiadosť o ukončenie prenájmu obecného pozemku.  

Hlasovanie: 

ZA: 0 

PROTI: 4 (Ing. Šoka, Lešš, Lencsés, Ing. Žiak)   

ZDRŽAL SA: 3 (Zabáková, Kopiary, Rábek) 

 

DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina – žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie 

hry/stávkovej kancelárie na prevádzke na rok 2018 /Príloha č. 9/ 

 Poslanci OZ súhlasia s vydaním súhlasného stanoviska na dobu určitú, jeden kalendárny rok. 

Žiadosti sa vyhovuje.  

 

Uznesenie č. 668.III-OZ/2018 

Žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Hostinec 

Zobor na rok 2018 pre  DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina. 

Hlasovanie: 

ZA: 4 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Rábek)  

PROTI: 1 (Ing. Žiak)   

ZDRŽAL SA: 2 (Zabáková, Lencsés) 

 

Ročná správa o kontrolnej činnosti v roku 2017 hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová /Príloha č. 

10/ 

 Ročnú správu predniesol poslancom Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce.  

  

Uznesenie č. 669.III-OZ/2018 

OZ berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti v roku 2017 hlavného kontrolóra obce 

Horná Kráľová bez pripomienok. 

 

Monika, o. z., Družstevná 1518, 951 31 Močenok – žiadosť o dofinancovanie sociálnych služieb 

/Príloha č. 11/ 

 So žiadosťou o dofinancovanie sociálnych služieb pre Monika, o.z. vystúpila Mgr. Helena 

Šuvadová, štatutár Monika o. z.. Starosta obce Emil Rábek povedal, že prebiehali rokovania s Mgr. 

Šuvadovou, ale boli neúspešné, starostovia a primátor dotknutých obcí a mesta Šaľa sa s ňou 

nedohodli.  

JUDr. Jozef Czibula, právnik obce, povedal, že zákon umožňuje, aby obec prispela na chod zariadenia, 

ale nie je to jej povinnosť. Požiadal Mgr. Šuvadovú o informáciu, koľko osôb navštevuje zariadenie 

denne alebo mesačne, tiež aj o finančné vyčíslenie, koľko prispievajú klienti a koľko by mala 

prispievať obec.  

Mgr. Helena Šuvadová, štatutár Monika o. z., uviedla, že v občianskom združení neposkytujú 



 

pobytovú formu, ale ambulantnú formu pobytu. Občania Hornej Kráľovej sami požiadali o pobyt 

v zariadení Monika, o.z. – vybrali si ich, ako poskytovateľa, pretože v Nitrianskom kraji sú jediní 

poskytovatelia takejto formy pomoci. Ich klientmi sú väčšinou zamestnanci Dusla alebo ich rodinní 

príslušníci, ktorí majú prednostné právo na umiestnenie v zariadení.  

Starosta obce Emil Rábek povedal, že v obci je približne 700 dôchodcov, posudkový lekár môže vydať 

posudok na prijatie pre každého z nich. Bude zariadenie stačiť kapacitne? 

Mgr. Helena Šuvadová odpovedala, že v kritickom prípade sa dá dohodnúť na ½ úväzku a v tom 

prípade na jedno miesto pripadnú dvaja klienti.  

Starosta obce povedal, že že pri prijatí tohto opatrenia je to vstup do rozpočtu obce. 

Mgr. Helena Šuvadová na margo novely zákona č. 369 Zz. povedala, že ak sa zachová sociálna služba 

pre občanov, sľubujú, že od budúceho roka sa situácia zmení, ale všetko závisí od predstaviteľov vlády 

Slovenskej republiky. Podporu od obce žiada preto, lebo ak skončí občianskej združenie Monika, 

klienti nebudú mať kam ísť.  

Starosta obce poznamenal, že do opatrovateľskej služby bude štát nalievať peniaze, ale sociálnych 

služieb nie. 

Mgr. Helena Šuvadová – peniaze nebudú, bude to posledný projekt, ktorý by sa mal rozbehnúť 

koncom apríla 2018, +- dva týždne.  

Poslankyňa Mariana Zabáková položila otázku, že v žiadosti sa uvádza, že na poslednom stretnutí so 

starostami a primátorom sa prijal postup, aký?  

Starosta obce Emil Rábek odpovedal, že sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie bude vtedy, ak Monika, 

o. z., zredukuje svoje náklady, doteraz sa tak nestalo. 

Mgr. Helena Šuvadová –občania Hornej Kráľovej priniesli žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby na 

obecný úrad, zástupca obce mal požiadať občianske združenie Monika o poskytovanie sociálnej 

služby, do dnešného dňa takúto žiadosť nedostali.  

Starosta obce povedal, že žiadosť by mali podať až na základe zmluvy, ktorá je/bude vyhotovená 

a budú v nej dohodnuté podmienky.  

Mgr. Šuvadová povedala, že zmluva môže byť vypracovaná aj dodatočne.  

Miloš Kopiary, poslanec OZ, povedal, že toto sa ešte dá vyriešiť. 

Mgr. Šuvadová odpovedala, že prvé žiadosti boli na OcÚ doručené už začiatkom februára a doteraz 

neboli obcou požiadaní o zabezpečenie starostlivosti a poskytovanie služieb pre našich občanov. Je si 

vedomá, že žiada peniaze a mrzí ju, že to takto dopadlo, že musí peniaze žiadať od obce, že bez nich 

nevie existovať. 

Starosta obce povedal, že keď sú iní ľudia v zariadeniach, pýtajú sa, prečo majú si pobyt platiť sami 

alebo im má doplácať rodina, keď iným občanom obce by doplácala obec. 

Mgr. Šuvadová – platia si všetci, ale netreba dávať na jednu úroveň sociálnu a opatrovateľskú službu, 

každá má svoje špecifiká. Prerátavala pobytovú službu obce Močenok, bola pod 1€ na hodinu, 24 

hodín denne a 30 dní mesačne. V oboch zariadeniach – pobytovom aj ambulantnom sa musí sledovať 

ochrana príjmu občana. Nechce svojich klientov odstrihnúť od terajšieho spôsobu života – idú medzi 

ľudí, nie sú sami doma. 

Ing. Peter Šoka položil otázku, ako prebieha financovanie jednotlivých klientov? Niekedy to bolo 

pokryté od stupňa odkázania fyzickej osoby – platili niečo klienti a niečo platil štát? Teraz má od štátu 

krátené financovanie, čiže to, čo má krátené od štátu, chce doplatiť od obce?  

Mgr. Šuvadová – v podstate áno, oproti minulému roku zvýšili nejaké poplatky, sú nezisková 

organizácia. Občania doteraz doplácali minimum.  

Ing. Peter Šoka – nebola tá služba doteraz pre občana zadarmo? 

Mgr. Šuvadová – áno, ale čo teraz dáte zadarmo, ak si to človek neváži? 

Ing. Peter Šoka – ak chce občan navštevovať zariadenie, musí mať najmenej 4. stupeň odkázanosti, 

požiada Mgr. Šuvadová, aby jej doplácal toľko a toľko €? 

Mgr. Šuvadová uviedla, že do určitého termínu žiadali peniaze na zariadenie, každá obec musí mať 

vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb a v tomto komunitnom pláne musí byť uvedené 

zariadenie Monika o. z., lebo ak tam nebude, nebudú môcť žiadať peniaze od štátu na poskytovanie 

pomoci našim občanom. Minimálny stupeň, od akého môže človek nastúpiť do zariadenia, je 4.Ak sa 

v žiadosti neuvedie, aký stupeň odkázanosti má klient (4. , 5., 6.), hygiena to vyhodnotí ako 4. Stupeň. 



 

Ak klient zomrie – môžu zobrať aj klienta s vyšším stupňom odkázanosti, ale štát im bude doplácať 

len na prvotný stupeň- ¼ ročne musia vyhodnocovať a vrátiť peniaze. Klient so 4. Stupňom 

odkázanosti dopláca denne 6,20€ + 1€ dovoz-odvoz. 

Ing. Peter Šoka – ten rozdiel, čo vznikne, žiada Mgr. Šuvadová doplatiť od obce? 

Mgr. Helena Šuvadová – áno. Sú 2 formy výpočtu – podľa stupňa odkázanosti alebo jednotný. 

Ján Vencel – nebolo by jednoduchšie, keby z o. z. Monika povedali, že obec Horná Kráľová má nárok 

na umiestnenie 5 občanov a za túto službu chcú denne/mesačne takúto sumu.  

Ing. Peter Šoka – stále platí suma 11.000€, ktoré žiada? 

Mgr. Helena Šuvadová – teraz je v zariadení už viac občanov Hornej Kráľovej, takže aj suma sa 

navýšila. Budú vďační aj za predchádzajúcu sumu s tým, že sa dohodne termín, kedy bude stretnutie 

a tam sa spraví vyúčtovanie a poprípade sa ešte doplatí. 

Ing. Peter Šoka – starostovia jednali s Mgr. Šuvadovou, je suma, adekvátna tomu, čo žiadajú? Je 

niekde uvedené, že zariadenie navštevuje pani XY, od štátu dostáva takýto príspevok, ona si platí 

toľkoto € a od obce chceme doplatiť toľkoto €?  

Starosta obce Emil Rábek ozrejmil, že na stretnutí starostov s Mgr. Šuvadovou navrhli, aby štát dal 

50%, občan 25% a obed tiež 25%.V obci je 700 dôchodcov, posudkový lekár môže 4.stupeň 

odkázanosti napísať každému, ako potom bude obec vyberať, kto nastúpi do zariadenia? 

Mgr. Helena Šuvadová povedala, že zariadenia nemajú kapacity, aby húfne prijali niekoľko desiatok 

občanov, sú poradovníky, ktoré sa dodržiavajú. 

Poslanec Michal Lencsés položil otázku, že ak OZ neodsúhlasí príspevok, o.z. Monika už nebude 

prijímať našich občanov? 

Od Mgr. Šuvadovej dostal odpoveď, že nie. Teraz zariadenie navštevuje 9 klientov z Hornej Kráľovej, 

z toho dvaja sú na jednom mieste.  

Mária Dúcová – ak si zlomí nohu, dieťa je v práci a nemôže prísť domov, aby ju odviezlo k lekárovi, 

kto ju tam odvezie? Momentálne je to tak, že si zavolá do zariadenia, pošlú pre ňu auto a odvezú ju na 

vyšetrenie aj dovezú domov.  

JUDr. Jozef Czibula – podľa zákona o rodine §68 majú potomkovia a predkovia vyživovaciu 

povinnosť postarať sa o rodičov, v tom prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Podľa §8 zákona 448 - 

Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe v tom prípade, ak je jej zdravie alebo 

život vážne ohrozené.  

Ing. Peter Šoka – kolobeh ľudí bude stále, budú v zariadení zvyšovať kapacitu? 

Mgr. Helena Šuvadová – jedni odídu a ďalší prídu. Obec Cabaj – Čápor a Močenok odsúhlasili 

financie, Horná Kráľová, Hájske a Šaľa sa zatiaľ nevyjadrili. 

Emil Rábek – ak poslanci odsúhlasia finančnú výpomoc pre Monika, o. z., do rozpočtu sa vstúpiť 

nemôže, situácia sa dá riešiť len rozpočtovým opatrením. 

Ing. Ján Prachár, kontrolór obce – obec nemá VZN o opatrovateľskej ani sociálnej službe. 

V niektorých obciach je dané, že keď vyšiel výmer napr. 375€ a klient mal dôchodok 280€, rozdiel 

doplatila obec. Je to diskriminácia dôchodcov, ktorí nechodia do zariadenia alebo nie sú umiestnení 

v zariadeniach. Je povinnosťou detí a potomkov, aby prispievali. Mal otázku na právnika obce JUDr. 

Jozefa Czibulu, či bude treba pripraviť VZN, ktoré budú ošetrovať tieto dva druhy sociálnej služby? 

JUDr. Jozef Czibula odpovedal, že určite je potrebné vypracovať VZN obce, ktoré sa bude týkať 

sociálnej aj opatrovateľskej služby. 

Emil Rábek, starosta obce oznámil, že do konca júna musí mať každá obec vypracovaný komunitný 

plán sociálnych služieb, v ktorom budú uvedené zariadenia, s ktorými bude uzatvorená zmluva 

a s nimi sa bude spolupracovať. Poslanci OZ schvália, ktoré zariadenia budú v komunitnom pláne 

zahrnuté. 

Ing. Peter Šoka sa spýtal, či máme na výber z viacerých zariadení? 

Odpovedal mu starosta obce Emil Rábek, že áno, je viac možností, či už zariadenie pani Šuvadovej 

alebo zariadenie v nemocnici v Šali alebo v Galante. 

Poslanec Ing. Peter Šoka povedal, že názor všetkých poslancov je pomôcť, ale treba si určiť hranice 

a dohodnúť sa, že sa bude prispievať na určitý počet osôb – pani Šuvadová si to ustriehne, že mám od 

obce takýto rozpočet na mesiac pre toľkoto ľudí a ak budú chcieť nastúpiť ďalší, tak si budú musieť 

prispievať. 



 

Mgr. Helena Šuvadová – v tejto chvíli je to zložité, lebo by museli mať zmluvu s každou obcou, 

z ktorej majú klientov, aby mali zazmluvnenú kapacitu 30 osôb z daných obcí, pretože na to naväzujú 

ďalšie potreby – prevádzkové náklady, mzdové.  

Ing. Peter Šoka sa pýtal, že ak na 3 ľudí žiadala cca 11.000,-€, bude na tých 9, čo teraz navštevujú 

zariadenie pýtať 33.000,-€? Lebo do konca roka 2018 určite budú navštevovať zariadenie. 

Mgr. Helena Šuvadová – niektorí sú dvaja na jednom mieste. Na jedného klienta so 4.stupňom 

odkázanosti chýba doplatiť 137,50€, na 5.stupeň odkázanosti chýba 135,12€. Na deviatich klientov 

žiada doplatiť 14.900,-€. 

Starosta obce dal za pravdu pani Šuvadovej, že obhajuje svoju pravdu, ani on netvrdí, že dôchodcovia 

nepotrebujú opateru, ale on aj s poslancami chráni záujmy obce, zodpovedá za financie obce, nikto 

nevie, ako táto novela zákona dopadne, ako to bude na budúci rok, nechce minúť peniaze, sú akcie, 

ktoré chce dokončiť – rekonštrukcia MŠ, ZŠ, budovy obecné, o ne sa treba starať. Nehovorí, že 

dôchodcovia nepotrebujú peniaze, ale túto situáciu nezapríčinil on, ani poslanci OZ, zapríčinil to 

systém – nikto za nás túto situáciu nevyrieši, musia sa dohodnúť samosprávy a poskytovatelia 

sociálnych služieb medzi sebou. 

Poslanec Tibor Rábek navrhuje odsúhlasiť sumu 11.000,-€, keď už pani Šuvadová pristúpila na túto 

sumu za 8-9klientov do konca roka. 

Poslanec Michal Lencsés žiada spätné doplatenie od januára do mája. Ak tam od januára do mája 

chodilo 5 ľudí a stáli pani Šuvadovú napr. 5.000,-€, tak jej ich doplaťme. Navrhuje schváliť len sumu 

výdavkov obce na tých ľudí.  

Starosta obce Emil Rábek povedal, že spätne sa vyplatiť nedá. 

JUDr. Jozef Czibula, právnik obce sa spýtal, koľko dní musí byť klient v zariadení, aby bol jeho pobyt 

preplatený, musí tam byť 20 dní? 

Mgr. Helena Šuvadová odpovedala, že ak je klient v zariadení 10 dní, vtedy dostanú od štátu peniaze. 

Ing. Ján Prachár, kontrolór obce mal otázku na právnika obce, či musí mať obec povinne zo zákona 

VZN týkajúce sa opatrovateľskej služby. Právnik mu odpovedal, že áno. Obec Horná Kráľová nemá 

takéto VZN. Ing. Prachár to spomína preto, ak ho obec nemá a poslanci odsúhlasia sumu, je to 

neplatné. Pretože v rozpočte musí byť zahrnutá aj položka opatrovateľská služba a vtedy môže obec 

prispievať na túto službu, ak pani Šuvadová nebude mať v zariadení miesto a príde občan, ktorý bude 

urgentne potrebovať pomoc opatrovateliek, bude musieť obec na vlastné náklady zabezpečiť túto 

službu. Malo by byť VZN o opatrovateľskej službe zo zákona a malo by byť rozpočtované.  

Ján Vencel – robil v sociálnej oblasti dlho, nie sú splnené ani právne podložené podmienky, nie je 

spravené VZN, navrhuje, aby sa odsúhlasilo, že obec Horná Kráľová si mesačne bude platiť paušál na 

určitý počet obyvateľov – vyhradená suma, ak sa minie v ½ mesiaca, nebudú občania do zariadenia 

chodiť, resp. budú si pobyt platiť z vlastných zdrojov. 

Starosta obce povedal, že zo zákona musí obec rozhodnutie o pobyte vydať. 

JUDr. Czibula povedal, že poslanci nemôžu hlasovať o poskytnutí finančných prostriedkov, ak nie je 

vypracované VZN o sociálnej službe. Poslanci v danej chvíli môžu hlasovať o vypracovaní VZN 

a komunitného plánu obce – v týchto dokumentoch sa určia povinnosti jednotlivým združeniam.  

Mgr. Helena Šuvadová uviedla, že obec vydala občanom rozhodnutia o sociálnej odkázanosti, na 

základe toho, že občania požiadali obec, obec mala odpovedať občanom, že im zabezpečí túto službu 

a požiadať o. z. Monika o poskytnutie služby. Vydanie rozhodnutia občanovi je súhlas obce 

s poskytovaním služby – viacerí občania mali vydané prednostné rozhodnutia práve do o. z. Monika. 

 

Návrh poslanca Tibora Rábeka: 

Odsúhlasiť sumu 11.000,-€ na rok 2018 pre 9 klientov. 

 

Poslanci Ing. Vladimír Žiak aj Ing. Peter Šoka doplnili návrh o paušálne platenie. 

Ing. Ján Prachár – ako si to predstavujú poslanci, zmluvne sa zaviazať s Monika, o. z. na rok 2018, 

s podmienkami čo má zabezpečiť obec a čo občianske združenie? 

JUDr. Czibula povedal poslancom, že obec môže o. z. Monika platiť až vtedy, ak bude uzatvorená 

zmluva.  

Mgr. Helena Šuvadová povedala, že poslanci môžu odsúhlasiť zmenu rozpočtu aj v tom prípade, ak nie 



 

je uzatvorená zmluva. 

Poslanec Miloš Kopiary mal návrh uzavrieť zmluvu v o. z. Monika na dobu určitú, do konca roka 2018 

a na dobu určitú by sa o. z. poskytla nejaká finančná čiastka.  

Ing. Ján Prachár povedal, že podklady k zmluve by mala dať Mgr. Helena Šuvadová. Mgr. Šuvadová 

odpovedala, že jedna vec je zmluva, na ktorej sa pracuje už nejakú dobu s ostatnými obcami a druhá 

vec je dovoliť starostovi a poslancom obce zmeniť rozpočet obce. 

Ing. Peter Šoka – obce Močenok a Cabaj už uvoľnili peniaze z rozpočtu, má ich už o. z. na účte? 

Mgr. Helena Šuvadová – peniaze ešte nedali, lebo sa čaká na podpis zmluvy, ale peniaze sú na tento 

účel už odsúhlasené. Ak podpíšu zmluvu v jeden deň, v ten istý deň môže starosta presunúť peniaze na 

účet.  

Ing. Peter Šoka dal návrh na spísanie zmluvy medzi obcou a o. z. Monika, nech je jasné, koľko peňazí 

a za čo sa bude platiť. Najprv sa musí zísť zastupiteľstvo, odsúhlasiť zmluvu a až potom schváliť 

peniaze. 

Starosta obce Emil Rábek dal návrh – pripraví sa návrh zmluvy, pripraví sa VZN a keď budú tieto dva 

dokumenty, zvolá sa zastupiteľstvo.  

Mgr. Helena Šuvadová povedala, že býva zvykom, že ten kto poskytuje peniaze, v tomto prípade obec, 

dáva návrh zmluvy, o ktorom sa rokuje.  

Odpovedal jej právnik obce, JUDr. Jozef Czibula, že takáto zmluva je bilaterálnou dohodou dvoch 

strán a nie je pravidlom, aby ju navrhovala obec. Vypočítal tiež, že obec by mala na jednu osobu 

poskytnúť finančné prostriedky vo výške 1960,-€. Zmluva bude zverejnená na oficiálnych stránkach 

obce, kde sa k tejto sume dostanú všetci obyvatelia a ak jeden dôchodca zistí, že niektorí dostávajú 

takmer 2000,-€, prídu za starostom pýtať si peniaze aj pre seba.  

Mgr. Helena Šuvadová mu odpovedala, že ak by mala obec vybudovať zariadenie a zamestnať 

opatrovateľky, vyšlo by ju to oveľa drahšie ako to, že sa o. z. Monika vyplatí suma, ktorú žiadajú.  

Starosta obce navrhol, že ak chce pani Šuvadová peniaze, vypracuje návrh zmluvy a obec vypracuje 

VZN. Ak bude návrh zmluvy aj VZN pripravené, môže sa OZ zvolať aj skôr.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Tibora Rábeka – odsúhlasiť sumu 11.000,-€ na rok 2018 

pre 9 ľudí. 

 

Uznesenie č. 670.III-OZ/2018 

Odsúhlasenie sumy 11.000,-€ na rok 2018 pre 8 občanov Hornej Kráľovej pre o. z. Monika na 

dofinancovanie sociálnej služby. 

Hlasovanie: 

ZA: 3 (Kopiary, Lencsés, Rábek)  

PROTI: 1 (Lešš)   

ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Šoka, Zabáková, Ing. Žiak) 

 

Návrh neschválený. 

 

Návrh starostu obce Mgr. Helena Šuvadová pripraví koncept návrhu zmluvy na financovanie 

zariadenia pre seniorov na základe obojstrannej dohody. Obec vypracuje VZN na poskytovanie 

finančných prostriedkov pre sociálne služby. 

 

Uznesenie č. 671.III-OZ/2018 

Vypracovanie konceptu návrhu zmluvy na financovanie zariadenia pre seniorov na základe 

obojstrannej dohody.  

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Lencsés, Zabáková, Rábek, Ing. Žiak)  

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

TERMÍN: do najbližšieho zastupiteľstva 



 

 

Mgr. Helena Šuvadová žiada spolupodieľanie sa na financovaní zmluvy pre všetky zainteresované 

obce. 

 

Monika, o. z., Družstevná 1518, 951 31 Močenok – žiadosť o dofinancovanie sociálnych služieb – 

opatrovateľskej služby /Príloha č. 12/ 

 Mgr. Helena Šuvadová - od 30. 04. 2018 končí projekt, ktorý umožňoval poskytovať túto 

službu bez finančného zaťaženia pre obec, od 01. 05. 2018 nie je odkiaľ zobrať peniaze a minimálne 4 

mesiace bude trvať, kým vyjde nový projekt. Neplánuje ukončiť pracovný pomer s opatrovateľkami, 

plánuje pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby aj v nasledujúcom období, uzavrie s nimi 

zmluvy na dobu neurčitú. V prípade opatrovateľskej služby si časť sumy platí aj opatrovaný občan, 

vychádza to cca 1,30€ na hodinu a jednu opatrovanú osobu. Pre obec Horná Kráľová sú k dispozícii 2 

opatrovateľky a 2 plné úväzky a potrebovali by ešte vykryť 1 a 2 – hodinové úväzky. 

Starosta obce Emil Rábek sa spýtal, za akých podmienok bude teraz fungovať opatrovateľská služba? 

Ak by ukončila opatrovateľskú službu, musí o.z. Monika zastúpiť obec a zamestnať opatrovateľky. 

Obec môže opatrovateľskú službu buď zabezpečovať alebo poskytovať. 

Mgr. Helena Šuvadová neplánuje ukončiť pracovný pomer s opatrovateľkami, ale len v tom prípade, 

ak aj obec finančne vypomôže.  

Ing. Ján Prachár – sú prípady, kde má obec určený cenník a na jeho základe si občania platia za 

jednotlivé úkony (pranie, žehlenie...) a na základe toho platí občan za opatrovateľskú službu. Vôbec sa 

tam nepočíta s tým, aká je minimálna mzda. Povedal tiež, že obec nemôže robiť každý stupeň 

opatrovateľskej služby, dá sa to len do určitého stupňa a potom nastupuje VÚC a tam sa musí zaplatiť 

za všetko.  

Mgr. Helena Šuvadová – ak je niekto pripútaný na lôžko, je mu jedno, že má opraté, ožehlené, ak 

nemá opatrovateľku, ktorá sa o neho postará. 

Ing. Peter Šoka podľa tohto všetkého by od 01. 05. 2018 musela mať obec zamestnané opatrovateľky, 

ktoré by prevzali opatrovníctvo po opatrovateľkách od Mgr. Šuvadovej? 

Mgr. Helena Šuvadová – áno a nielen to, ale obec by musela mať aj zriadenú opatrovateľskú službu – 

zaevidovanú na VÚC. 

Ing. Peter Šoka – opatrovaní ľudia si už zvykli na opatrovateľky, teraz by si museli zvykať znovu na 

nových ľudí. Má obec záujem pokračovať v spolupráci s pani Šuvadovou a jej opatrovateľkami? 

Emil Rábek – áno, ale na základe zmluvy.  

Mgr. Helena Šuvadová – ak obec požiada o. z. Monika, aby naďalej pokračovali v poskytovaní 

doterajšej služby občanom, môže sa medzi obcou a o. z. Monika uzatvoriť zmluva tým pádom sa 

predĺži zmluva na opatrovanie na dobu neurčitú opatrovateľkám a aj klientom.  

 

Uznesenie č. 672.III-OZ/2018 

Vypracovanie zmluvy medzi obcou Horná Kráľová a o. z. Monika na opatrovateľskú službu pre 

občanov Hornej Kráľovej s tým, že služba bude ďalej pokračovať od 01. 05. 2018 za zmluvne 

dohodnutých podmienok.  

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Lencsés, Zabáková, Rábek, Ing. Žiak)  

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

OZ súhlasí s poskytovaním služby opatrovateľkami o. z. Monika.  

 

Mgr. Helena Šuvadová – ak bude potrebná opatrovateľka nad rámec pracovného času, môže o. z. 

Monika jednať so starostom alebo poslancami OZ? Ako bude zakotvené v zmluve.  

 

Gabriela Kunová, Vinohradnícka 626, 951 32 Horná Kráľová - Sťažnosť /Príloha č. 13/ 

  Sťažnosť na pani Sklenárovú pre zlé zaobchádzanie so synom sťažovateľky prečítala Mgr. 

Mária Holečková, prítomné boli aj pani Gabriela Kunová – matka maloletého a pani Gabriela Hippová 



 

– stará mama maloletého.  

Starosta obce Emil Rábek oboznámil poslancov OZ so situáciou – matka maloletého dieťaťa podala 

sťažnosť na pani Sklenárovú – upratovačku v materskej škole, pre zlé zaobchádzanie s maloletým. Na 

tento podnet reagovala riaditeľka ZŠ s MŠ tým, že vytvorila komisiu, ktorá prešetrila sťažnosť. Prišla 

aj vedúca Spoločného školského úradu, prebehlo vyšetrenie udalosti aj z ich strany, zistili, že pani 

Sklenárová nepochybila.  

Gabriela Kunová povedala, že Spoločný školský úrad nemá právo zasahovať do tohto prípadu. 

Z komisie, ktorá prešetrovala tento prípad, pani Kunovú nikto nekontaktoval, nikto s ňou 

nekomunikoval. 

Gabriela Hippová povedala, že bolo zvolané rodičovské združenie v materskej škole, kde bola 

predstavená komisia zvolaná na prešetrenie tejto udalosti. Komisia bola zložená len zo zamestnancov 

ZŠ a MŠ a pár mamičiek ako zástupcov rodičov. Nebol v nej nikto nestranný.  

Mariana Zabáková, poslankyňa OZ sa spýtala, že ak tvrdia, že bolo dieťa obarené, prečo neboli 

u lekára a nemajú lekársku správu? 

Gabriela Kunová odpovedala, že dieťa nechcelo ísť k lekárovi, nedalo sa s ním ani komunikovať 

ohľadom situácie, ktorá nastala v škôlke. 

Starosta obce Emil Rábek povedal, že obec a obecné zastupiteľstvo nemôže zasahovať do pracovných 

záležitostí školy, nemôže odvolať pani Sklenárovú, túto právomoc má len riaditeľka základnej školy.  

Ing. Ján Prachár, kontrolór obce sa spýtal, či sa s pani riaditeľkou nerozprávali a nenavrhli riešenie 

situácie. 

Gabriela Kunová odpovedala, že navrhli pani riaditeľke, aby pani Sklenárovú preradili do základnej 

školy a pani riaditeľka im navrhla, aby dieťa preložili do inej materskej školy. S týmto matka 

maloletého nesúhlasí, pretože v Hornej Kráľovej je len jedna materská škola, ktorú majú od domu 

vzdialenú pár metrov, prečo by mali dieťa prekladať do inej obce? 

Starosta obce Emil Rábek oboznámil poslancov s vyjadreniami, ktoré boli ohľadom tejto situácie 

odoslané pani Kunovej, tá s nimi ale nesúhlasila. 

 

Uznesenie č. 673.III-OZ/2018 

OZ berie na vedomie sťažnosť pani Kunovej ohľadom zlého zaobchádzania s maloletým. 

 

Mária Dúcová pochválila pracovníkov OcÚ za cintorín, jeho usporiadanie a Dom smútku. Položila 

otázku ohľadom chodníkov na Sereďskej ulici, po rozkopávke a položení káblov optickej siete, ho 

pracovníci dodávateľskej firmy zabetónovali, ale betón klesol a popraskal, vznikli na ňom diery. 

Starosta obce jej odpovedal, že pracovníci obce ich upravia v najbližšom čase. Spustenie optickej siete 

by malo byť koncom júna.  

 

Ján Vencel, Hlavná 463, 951 32 Horná Kráľová – Informácia o obecnej pamiatke – drevený kríž na 

Sereďskej ulici 

Ján Vencel predstúpil pred poslancov obecného zastupiteľstva s informáciou a zároveň prosbou 

– na Sereďskej ulici je pamiatka – kríž, ktorý má okolo 150 rokov, je zapísaný ako obecná pamiatka. 

Terajší majitelia pozemku, na ktorom kríž stojí, súhlasia s tým, aby bol kríž presunutý na iné miesto. 

Chce poprosiť pána starostu a pracovníkov obce pri pomoci s premiestnením a rekonštrukciou 

dreveného kríža. Ako nové miesto navrhuje buď areál kostola alebo cintorína. Spomenul tiež, že skauti 

obnovovali sochu Panny Márie v centre obce pri artézskej studni. Podarilo sa im tiež s pomocou 

farského úradu nájsť kríž, ktorí chcú skauti osadiť pri príležitosti 80. výročia postavenia sochy. 

Starosta obce Emil Rábek mu povedal, že pracovníci pomôžu, ale musí od majiteľov priniesť písomnú 

informáciu – povolenie, že súhlasia s tým, aby bol kríž prevezený na iné miesto.  

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 674.III-OZ/2018 

OZ berie na vedomie informáciu o obecnej pamiatke – drevenom kríži na Sereďskej ulici. 

 

Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť 

o zakúpenie interaktívnej tabule a notebooku /Príloha č. 14/ 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ, PaedDr. Blanka Horáková, doručila na obecný úrad žiadosť o zakúpenie 

interaktívnej tabule a notebooku pre tretiu triedu v materskej škole.  

Starosta obce Emil Rábek oznámil, že v MŠ sa ešte pár mesiacov bez interaktívnej tabule a notebooku 

zaobídu. 

 

Uznesenie č. 675.III-OZ/2018 

Žiadosť o zakúpenie interaktívnej tabule a notebooku pre tretiu triedu v materskej škole. 

Hlasovanie: 

ZA: 0  

PROTI: 5  (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Lencsés, Ing. Žiak) 

ZDRŽAL SA: 2 ( Zabáková, Rábek)  

 

Gabriel Lencsés, Sliváš I. 290, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť o postavenie pamätníka pri príležitosti 

100.-ho výročia 1. svetovej vojny - /Príloha č. 15/ 

 Gabriel Lencsés doručil na OcÚ žiadosť o postavenie pamätníka pre padlých vojakov z našej 

obce pri príležitosti 100.-ho výročia  ukončenia 1.svetovej vojny. 

Poslanec Michal Lencsés uviedol, že keď bola vysviacka kostola, chceli do kostola umiestniť pamätnú 

tabuľu.  

 

Uznesenie č. 676.III-OZ/2018 

Súhlas s postavením pamätníka pre padlých vojakov obce Horná Kráľová pri príležitosti 100.-ho 

výročia 1.svetovej vojny. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

 

K bodu 7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23:40 hod.   

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Holečková 

            Horná Kráľová, dňa 27.04.2018 

 

 

 

 

         Emil  R á b e k 

starosta obce Horná Kráľová 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Vladimír Žiak                 …………………………………. 

  

 

František Lešš      ………………………………….. 


