
 

Z á p i s n i c a 

          zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

    Obce Horná Kráľová konaného dňa 08. júna  2018 o 18.00 hod 

 

Prítomní: Emil Rábek, starosta obce 

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

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

   

Neprítomný:  BIHARI Mário 

 

Ďalší prítomní:    Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce 

  JUDr. Jozef Czibula, právnik obce 

  Eva Hippová, ekonómka obce   

PROGRAM: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2017 

3. Návrh platu starostu na rok 2018 a návrh platu hlavného kontrolóra obce na rok 2018 

4. Návrh štatútu obce Horná Kráľová 

5. Návrh VZN obce Horná Kráľová o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške 

úhrad za sociálnu službu 

6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 

7. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 – opatrovateľská 

služba 

8. Rokovací poriadok obce Horná Kráľová 

9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horná Kráľová 

10. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Starosta  obce  Emil Rábek zvolal štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva  pozvánkou  

zo dňa 25.05.2018 /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, zapisovateľku Mgr. Máriu Holečkovú a ostatných prítomných. 

 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 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 Mgr. Máriu Holečkovú. 

 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Štefana Straňáka a Marianu Zabákovú. 

 V rámci procedurálnych vecí  starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného 

predsedníctva: 

- Emil Rábek, starosta obce  

- Ing. Štefan Straňák 



 

 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:  

- Miloš Kopiary, predseda  

- Michal Lencsés, člen 

Uznesenie č. 677-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice zo štvrtého zasadnutia OZ poslancov Ing. Štefana Straňáka 

a Marianu Zabákovú. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 678-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek 

      - Ing. Štefan Straňák 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 679-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Miloš Kopiary, predseda 

     - Michal Lencsés, člen 
Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 680-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje program rokovania štvrtého zasadnutia OZ bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2017 

3. Návrh platu starostu na rok 2018 a návrh platu hlavného kontrolóra obce na rok 2018 

4. Návrh štatútu obce Horná Kráľová 

5. Návrh VZN obce Horná Kráľová o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške 

úhrad za sociálnu službu 

6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 

7. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 – opatrovateľská 

služba 

8. Rokovací poriadok obce Horná Kráľová 

9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horná Kráľová 

10. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 2. Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2017 /Príloha č. 3/ 

 Záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2017 predniesla poslancom Eva Hippová, 

pracovníčka OcÚ. 



 

 Zástupca starostu Ing. Štefan Straňák položil otázku s akým zostatkom hospodárime? 

Odpovedala mu pani Hippová – obec hospodári so zostatkom 20.000,-Eur.  

Starosta obce Emil Rábek uviedol, že štátny príspevok bol v máji nižší kvôli ročnému zúčtovaniu daní 

podnikateľov.  

Poslanec Ing. Peter Šoka sa spýtal, čo sa bude diať s nedoplatkami? 

Odpovedala mu pani Hippová, že občania už začali splácať svoje dlhy. 

Starosta obce Emil Rábek povedal, že niektoré nedoplatky sú nevymožiteľné, dlžníci ich neprídu 

zaplatiť ani po výzvach a upomienkach.  

Poslanec Michal Lencsés mal otázku na Evu Hippovú, daň z bytoviek uvádzaná suma 6,30€ je správna 

a pri nakladači sa uvádzajú 3 rôzne sumy? Eva Hippová odpovedala, že áno, nakoľko sú to 

malometrážne byty – bývalé školské vedľa areálu ZŠ a suma za nakladač sa skladala z 3 častí – dotácia 

z 2 častí + obecná spoluúčasť. 

 

Uznesenie č. 681-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje záverečný účet obce Horná Kráľová za rok 2017.  
Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová k záverečnému účtu za rok 2017 

/Príloha č. 4/ 

Uznesenie č. 682-IV.-OZ/2018 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová k záverečnému  

účtu za rok 2017.  
 

K bodu 3. Návrh platu starostu na rok 2018 / Príloha č. 5/ a návrh na plat hlavného kontrolóra 

obce na rok 2018 /Príloha č. 6/ 

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 2017 bol priemerný plat 954,-Eur, násobí sa 

koeficientom pre našu obec 1,98.   

Návrh platu starostu obce na rok 2018 predložil zástupca starostu obce Ing. Štefan Straňák. 

Boli tri návrhy na plat starostu. 

Prvý návrh predniesol zástupca starostu Ing. Štefan Straňák - zvýšiť plat starostu o 5% na 45%. 

Druhý návrh mal poslanec Tibor Rábek - navrhol znížiť plat starostu o 20% na 20%. 

Tretí návrh dal poslanec František Lešš – aby zostal plat starostu s pôvodnými 40%. 

Hlasovanie za 1. návrh: 

ZA: 1          (Straňák,) 

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

ZDRŽAL SA: 2 ( Rábek, Lencsés) 

 

Hlasovanie za 2. návrh: 

ZA: 1          (Rábek,) 

PROTI: 5     (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková,)  

ZDRŽAL SA: 2 (Lencsés, Ing. Žiak) 

Uznesenie č. 683-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh platu starostu obce na rok 2018 s pôvodnými 40%, a to v sume 2645,-Eur 

mesačne s účinnosťou od 01. 01. 2018. 
Hlasovanie za 3. návrh: 

ZA: 5          (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáková, Ing. Žiak,) 

PROTI: 2    (Ing. Straňák Lencsés,)  

ZDRŽAL SA: 1( Rábek) 



 

 

Návrh platu hlavného kontrolóra obce predniesol poslancom zástupca starostu Ing. Štefan 

Straňák. 

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.  

Boli navrhnuté 2 návrhy – Ing. Štefan Straňák navrhol zvýšiť plat hlavného kontrolóra o 5% na 

20%. 

Druhý návrh podal Ing. Peter Šoka – aby zostal plat hlavného kontrolóra s pôvodnými 15%. 

 

Hlasovanie za 1. návrh: 

ZA: 1          (Ing. Straňák,) 

PROTI: 1     (Lešš,)  

ZDRŽAL SA: 6 (Ing. Šoka, Rábek, Lencsés, Kopiary, Zabáková, Ing. Žiak) 

 

Uznesenie č. 684-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh platu hlavného kontrolóra obce na rok 2018  s pôvodnými 15%, a to v sume 

507,-Eur mesačne s účinnosťou od 01. 01. 2018. 

Hlasovanie za 2. návrh: 

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

PROTI: 1     (Ing. Straňák)  

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4. Návrh śtatútu obce Horná Kráľová /Príloha č. 7/  

Uznesenie č. 685-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh štatútu obce Horná Kráľová.  
Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 5. Návrh VZN obce Horná Kráľová o poskytovaní finančného príspevku 

opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu /Príloha č. 8/ 

 Na podnet poslanca Michala Lencsésa sa v článku V. v bode 1 nahradí slovo starosta obce 

slovami obecné zastupiteľstvo. 

Uznesenie č. 686-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh VZN obce Horná Kráľová o poskytovaní finančného príspevku 

opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu.  
Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

K bodu 6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 

 /Príloha č. 9/ 

 Poslanec Miloš Kopiary – v zmluve sa uvádza, že obec požiadala neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby Monika o.z. o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občanom Hornej Kráľovej, 

je to pravda?  

Odpovedala mu Helena Šuvadová, štatutárny zástupca Monika o. z. – ak obec vydala rozhodnutie, 

zástupcovia občianskeho združenia ho považujú za žiadosť. 



 

Poslanec Ing. Peter Šoka sa spýtal, či dané dátumy v zmluve sú dané? Dátumy sú spätné a takúto 

zmluvu so spätným dátumom platnosti nemôžu schváliť.  

Poslanec Michal Lencsés sa spýtal, že ak sa upravia dátumy, musí sa upraviť aj suma, ktorú žiada 

Monika o.z.? 

Odpovedal mu právnik obce JUDr. Jozef Czibula – áno, je určená mesačná suma a tá sa vynásobí 

počtom mesiacov zostávajúcich do konca roka. Mesiace sa budú rátať od podpísania zmluvy.  

Zástupca starostu Ing. Štefan Straňák navrhol, aby sa po podpísaní zmluvy prerobila zmluva 

s aktuálnymi sumami aj dátumami.  

Poslanec Tibor Rábek navrhol, aby sa nechala pôvodná suma, ktorú o. z. Monika navrhlo a zmenili sa 

len dátumy – nie od 01. 01. 2018, ale od 08. 06. 2018 do 31. 12. 2018.   

Judr. Jozef Czibula, právnik obce navrhuje zo zmluvy odstrániť bod b) a zmeniť čiastku, ktorú o.z. 

Monika žiada. 

Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce – zmluva musí byť odsúhlasená obidvomi stranami, nie tak, 

že OZ stanoví podmienky a druhá strana s nimi musí súhlasiť.  

Starosta obce Emil Rábek povedal, že sa mali stretnúť obidve strany a ich právni zástupcovia 

a dohodnúť sa na znení zmluvy. 

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce sa spýtal právnika obce, či je možné schváliť túto zmluvu? 

JUDr. Jozef Czibula neodporúča schváliť zmluvu v tomto znení. Nie je to návrh zmluvy, ale hotová 

zmluva, je treba ju zmeniť. 

Poslanec Michal Lencsés mal otázku na právnika obce – ak je na zasadnutí prítomný právnik obce aj 

štatutárny zástupca Monika o. z., Mgr. Šuvadová, nemôžu sa dohodnúť na znení zmluvy? 

JUDr. Jozef Czibula povedal, že nie.  

Poslanec Michal Lencsés uviedol, že ak by sa bola zmluva prejednávala jednotlivými komisiami, 

ktorých sa daná problematika dotýka a Obecnou Radou, ktorá by odporučila schválenie alebo 

neschválenie navrhnutej zmluvy, na zasadnutí OZ by sa ňou už poslanci nemuseli zaoberať.  

Starosta obce Emil Rábek sa spýtal právnika obce, či sa môže podpísať zmluva v danom znení? 

Judr. Jozef Czibula mu odpovedal, že nie, nemala by sa podpísať a schváliť zmluva so spätnými 

dátumami.  

Mgr. Helena Šuvadová, štatutár Monika o.z., informovala, že je to zdĺhavý proces schvaľovania 

zmluvy, nebolo zvolané OZ do 2 týždňov, ako sa poslanci s ňou dohodli na predchádzajúcom OZ, 

nestretli sa starosta obce, právnik obce a Mgr. Šuvadová. 

Starosta obce Emil Rábek uviedol, že bol zlý krok, že pani Šuvadová doručila hotovú zmluvu a nie 

návrh zmluvy.  

Poslanec Tibor Rábek sa spýtal, či boli zmluvy poslané Mgr. Šuvadovou doručené právnikovi obce a či 

sa k nim vyjadril? 

JUDr. Jozef Czibula odpovedal, že zmluvy mu doručené boli, ale nemohol do nich zasahovať.  

Mgr. Helena Šuvadová odpovedala, že zmluvy nadobúdajú právoplatnosť až po podpísaní obidvomi 

stranami a tým pádom teda právnik obce mohol navrhnúť zmeny.  

Uznesenie č. 687-IV.-OZ/2018 

OZ neschvaľuje návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 

Hlasovanie: 

ZA:  0   

PROTI: 5  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková) 

ZDRŽAL SA: 3 (Rábek, Lencsés, Ing. Žiak)  

 

 

K bodu 7. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 – 

opatrovateľská služba  /Príloha č. 10/ 

 

Uznesenie č. 688-IV.-OZ/2018 

OZ neschvaľuje návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 



 

sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 – 

opatrovateľská služba 

Hlasovanie: 

ZA:  1 (Rábek)   

PROTI: 3 (Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak) 

ZDRŽAL SA: 4( Ing. Šoka, Kopiary, Zabáková, Lencsés)  

 

K bodu 8. Rokovací poriadok obce Horná Kráľová /Príloha č. 11/ 

 Emil Rábek, starosta obce, sa spýtal, ak budú zvolení noví poslanci OZ, môžu zmeniť rokovací 

poriadok?  

JUDr. Jozef Czibula, právnik obce mu odpovedal, že ak sa zmení zákon, tak áno. 

Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce informoval, že môžu meniť - prispôsobovať rokovací 

poriadok. 

 

Uznesenie č. 689-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje rokovací poriadok obce Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

K bodu 9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horná Kráľová /Príloha č. 12/ 

Uznesenie č. 690-IV.-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

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

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Straňák)  

 

K bodu 10. Kontrola plnenia uznesenia z aprílového zasadnutia OZ /Príloha č. 13/ 

Uznesenie č. 691.IV-OZ/2018 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z aprílového  zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č. 665-III.-OZ/2018, 666-III.-OZ/2018, 667-III.-OZ/2018, 668-III.-OZ/2018, 

670-III.-OZ/2018,  671-III.-OZ/2018,  672-III.-OZ/2018,   675-III.-OZ/2018,   

676-III.-OZ/2018 -  sú splnené 

- uznesenie č. 574-VIII.-OZ/2017, 614-X.-OZ/2017 sa presúva do konca volebného obdobia 

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

do konca volebného obdobia 

- uznesenie z OZ dňa 28.04.2017 – č. 499-IV.-OZ/2017 -  sa presúva do konca volebného obdobia 

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

volebného obdobia 

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

K bodu 11. Rôzne 

 Poslanec Ing. Peter Šoka, predseda Komisie výstavby a územného plánovania oboznámil 

poslancov OZ s tým, že treba opraviť strechu telocvične, ktorá je v havarijnom stave.  

Ing. Ján Prachár odporučil, že ak je strecha v havarijnom stave, treba vyčerpať financie z rezervného 

fondu a schváliť výšku dotácie na opravu strechy telocvične, aby sa tento stav ďalej nezhoršoval.  

Uznesenie č. 692.IV-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh na využitie zostatku rezervného fondu k dátumu 08. 06. 2018 na výmenu 

strechy telocvične, ktorá je v havarijnom stave. 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 



 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0  

 

Uher Michal, Hlavná 515, Horná Kráľová – Žiadosť o povolenie stavebnej úpravy chodníka a mosta 

pred domov číslo 11 / Príloha č. 14/ 

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

komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o povolenie stavebnej úpravy chodníka a mosta 

žiadateľa Michala Uhra.  

Poslanec Tibor Rábek navrhol, aby žiadateľ doložil výkres, o ktorý pozemok sa akú úpravu sa jedná.  

Zástupca starostu Ing. Štefan Straňák uviedol, že by sa mali vypracovať regulatívy na zachovanie 

určitých podmienok – jestvujúce odvodové rúry, zachované jarky. 

Poslanec Ing. Vladimír Žiak povedal, že pán Uher by mal požiadať o stanovisko správu ciest, že budú 

upravovať povrch a nebudú rušiť stanovené jarky.  

Poslanec Tibor Rábek poznamenal, že na ulici Domoviny neexistujú stanovené podmienky, aby boli 

zachované jarky a odvodnenie pozemkov.  

 

Komisia výstavby a ÚP odporučila povolenie stavebnej úpravy chodníka a mosta.  

Uznesenie č. 693.IV-OZ/2018 

OZ povoľuje stavebnú úpravu chodníka a mosta s podmienkou zachovania nivelety a funkčnosti 

odvodnenia pre žiadateľa Michala Uhra, Hlavná 515, Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uher Michal a Uhrová Tatiana, Hlavná 14/28, Horná Kráľová – Žiadosť o povolenie stavebnej úpravy 

chodníka a mosta pred domom číslo 14 / Príloha č. 15/ 

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

komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o povolenie stavebnej úpravy chodníka a mosta 

žiadateľov Michala Uhra a Tatiany Uhrovej.  

 

Komisia výstavby a ÚP odporučila povolenie stavebnej úpravy chodníka a mosta.  

Uznesenie č. 694.IV-OZ/2018 

OZ povoľuje stavebnú úpravu chodníka a mosta s podmienkou zachovania nivelety a funkčnosti 

odvodnenia pre žiadateľov Michala Uhra a Tatianu Uhrovú, Hlavná 14, Horná Kráľová. 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2018 v obci Horná Kráľová 

 /Príloha č. 16/ 

Uznesenie č. 695.IV-OZ/2018 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok v roku 2018 v obci Horná 

Kráľová.  

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2018 /Príloha č. 17/ 

Uznesenie č. 696.IV-OZ/2018 

OZ schvaľuje návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2018. 



 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Výberové konanie na výrobu oceľového schodiska do ZŠ Horná Kráľová 

 Starosta obce Emil Rábek navrhol komisiu na výber oceľového schodiska v zložení: 

Ing. Peter Šoka – predseda komisie 

Jozef Šoka – člen komisie 

Gabriel Lencsés – člen komisie 

 

Uznesenie č. 697.IV-OZ/2018 

OZ schvaľuje komisiu na výber oceľového schodiska v zložení: 

Ing. Peter Šoka – predseda komisie 

Jozef Šoka – člen komisie 

Gabriel Lencsés – člen komisie 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak) 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Poslanec Michal Lencsés požiadal právnika obce JUDr. Jozefa Czibulu o stanovisko – OZ 24. 02. 

2017 schválilo preplatenie dovolenky za rok 2016 – či bolo preplatenie dovolenky v rámci zákona. 

 

K bodu 7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:15 hod.   

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Holečková 

            Horná Kráľová, dňa 08.06.2018 

 

 

         Emil  R á b e k 

starosta obce Horná Kráľová 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Štefan Straňák                 …………………………………. 

  

 

Mariana Zabáková     ………………………………….. 


