Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa
28.08.2019 o 17.00 hod.
Prítomní: Emil RÁBEK, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, LENICKÝ
Marek, Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana, LEŠŠ František , Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana,
ŠTEVKO Ondrej,
Neprítomní :

Ing. Straňák Štefan - ospravedlnený
Mgr. Miloš KOPIARY, hlavný kontrolór obce - ospravedlnený

Ďalší prítomní:

Mgr. Holečková Mária, ekonómka obce
JUDr. Czibula Jozef – právnik obce
PeadDr. Horáková Blanka - riaditeľka ZŠ s MŠ
Ing. Straňáková Mária, ekonómka ZŠsMŠ
Mária Kokešová, vedúca jedálne pri ZŠsMŠ
p. Vojtech Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov v obci Horná Kráľová
Ing. Emília Lencsésová, ekonómka Spolku želiarov a urbárov
JUDr. Karol Velčický, člen Spolku urbárov a želiarov
Anna Lenčéšová, pracovníčka obce

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
4. Interpelácie poslancov
5. ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie
MŠ
6. ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie ŠJ
7. VZN č.3/2019 O výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠaMŠ Horná
Kráľová na školský rok 2019/2020
8. Informatívna správa o investičných akciách
9. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
10. MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
11. MO Csemadok – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
12. MO Matica Slovenská – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
13. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Natália Bilová
14. Žiadosť o predaj pozemkov – Miroslav Benčík a manž. Petronela, Malá Kráľová
226/35, 951 32 Horná Kráľová
15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
16. Žiadosť o umiestnenie pouličného osvetlenia – Oľga Kalinová, Nad Humnami 683/29
17. Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov medzi Obcou Horná
Kráľová a PD Močenok
18. VZN č. 2/2019 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu
19. Štatút obce Horná Kráľová
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20. Spolok urbárov a želiarov v Hornej Kráľovej – žiadosť o zníženie sadzby dane
z lesných pozemkov v k.ú. Horná Kráľová
21. Rôzne
22. Záver
Starosta obce p. Emil Rábek zvolal šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou zo
dňa 22.08.2019 ( 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, Mgr. Máriu Holečkovú, ekonómku obce, JUDr. Jozefa Czibulu, právnika obce,
PaeDr. Blanku Horákovú, riaditeľku ZŠsMŠ, Ing. Máriu Straňákovú, ekonómku
ZŠsMŠ, Máriu Kokešovú, vedúcu jedálne pri ZŠsMŠ, Vojtecha Hippa, predsedu
Spolku urbárov a želiarov obce Horná Kráľová, Ing. Emíliu Lencsésovú, ekonómku
Spolku urbárov a želiarov , JUDr. Karola Velčického zo Spolku urbárov a želiarov a
Annu Lenčéšovú, pracovníčku obce.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 poslanci a
OZ je uznášania schopné. (príloha č.2).
 Predniesol program rokovania
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie za pôvodný program:
ZA: 0
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka,
Lešš, Mgr. Odráška)
Návrh nebol prijatý
Starosta obce navrhol doplniť pred bod rozpočtové opatrenie ako bod 9 Schválenie úveru na
investičné akcie obce.

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
4. Interpelácie poslancov
5. ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie
MŠ
6. ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie ŠJ
7. VZN č.3/2019 O výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠaMŠ Horná
Kráľová na školský rok 2019/2020
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8. Informatívna správa o investičných akciách
9. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
10. MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
11. MO Csemadok – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
12. MO Matica Slovenská – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
13. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Natália Bilová
14. Žiadosť o predaj pozemkov – Miroslav Benčík a manž. Petronela, Malá Kráľová
226/35, 951 32 Horná Kráľová
15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
16. Žiadosť o umiestnenie pouličného osvetlenia – Oľga Kalinová, Nad Humnami 683/29
17. Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov medzi Obcou Horná
Kráľová a PD Močenok
18. VZN č. 2/2019 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu
19. Štatút obce Horná Kráľová
20. Spolok urbárov a želiarov v Hornej Kráľovej – žiadosť o zníženie sadzby dane
z lesných pozemkov v k.ú. Horná Kráľová
21. Rôzne
22. Záver

Návrh na uznesenie:
Hlasovanie za doplnený program:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 112-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program rokovania.
Návrh bol schválený.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva
a návrhovej komisie.
 Za zapisovateľku určil Annu Lenčéšovú.
 Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov:
Ing. Peter Šoka
Mgr. Diana Slováková
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie č. 113-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice zo šiesteho zasadnutia OZ
poslancov: Ing. Peter Šoka a Mgr. Diana Slováková.
Návrh bol schválený.


V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 114-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovné predsedníctvo v zložení:
Emil Rábek, starosta obce
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu.
Návrh bol schválený.
 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol zloženie:
František Lešš – predseda
Mgr. Ladislav Odráška - člen
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 115-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení:
František Lešš – predseda
Mgr. Ladislav Odráška - člen
Návrh bol schválený.
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K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ
( príloha č.3 )
Uznesenia č. 54-II.-OZ/2019, Uznesenie č.58-II.-OZ/2019, Uznesenie č.62-II.-OZ/2019,
Uznesenie č. 73-III.-OZ/2019, Uznesenie č. 95-V.-OZ/2019, Uznesenie č.98- V.-OZ/2019,
Uznesenie č. 106. V.- OZ/2019, Uznesenie č. 109 – V.-OZ/2019, Uznesenie č. 110 – V.OZ/2019 sú v riešení
Uznesenie č.63-II.-OZ/2019, Uznesenie č.64-II.-OZ/2019,Uznesenie č.92-V.-OZ/2019,
Uznesenie č.93-V.-OZ/2019, Uznesenie č. 94-V.-OZ/2019,
Uznesenie č.96-V.-OZ/2019, Uznesenie č.97-V.-OZ/2019, Uznesenie č.99-V.-OZ/2019,
Uznesenie č.101-V.-OZ/2019, Uznesenie č.102-V.-OZ/2019, Uznesenie č.103-V.-OZ/2019,
Uznesenie č.104-V.-OZ/2019, Uznesenie č.105-V.-OZ/2019, Uznesenie č.107-V.-OZ/2019,
Uznesenie č.108-V.-OZ/2019, sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení.

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
V tomto bode neboli žiadne pripomienky a podnety.

K bodu 4 – Interpelácia poslancov
Ing. Klinka sa informoval, či bol zaslaný list na Regionálnu správu a údržbu ciest do Nitry
ohľadom opráv ciest v obci Horná Kráľová.
Starosta obce mu odpovedal, že list na RSÚC bol zaslaný dňa 24.7.2019 ale odpoveď sme
zatiaľ nedostali.
p. Lešš predniesol požiadavku z komisie verejného poriadku, kde sa zaoberali podnetom
občanov, ktorí žiadali orezať časť stromu orechu, ktorý zasahuje do cesty a obmedzuje
prechodu vozidiel na ul. Vinohradníckej pred p. Gabrielom Horváthom č.d.623/54. Ďalej
uviedol, že v Malej Kráľovej na moste pri pani Turjanovej trčia kari siete, žiada o opravu.

K bodu 5 - ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne
kompetencie MŠ (príloha č.4)
Ing. Mária Straňáková, ekonómka ZŠsMŠ uviedla, že je potrebné dofinancovanie mzdových
prostriedkov spadajúcich do originálnych kompetencií obce – MŠ v celkovej výške 1 831,00
€. Uvedená suma predstavuje dofinancovanie mzdových nákladov vo výške 1 353,00 €
predstavujúcich sumu priznaného kreditového príplatku pedagogickým zamestnancom v MŠ
po uznaní kreditov za absolvovanie akreditovaných programov špecializačného vzdelávania
v roku 2019 a v súvislosti odvodov zamestnávateľa zo mzdy vo výške 478,00 € (viď. príloha).
Učitelia v zmysle zákona nemusia dať dopredu vedieť, že si budú zvyšovať kvalifikáciu
(kreditmi). Učitelia nedali vedieť, že budú mať ukončené vzdelávania, tak nemohli kreditné
príplatky zahrnúť do rozpočtu plánu. Plán vzdelávania schválilo vedenie školy, oznamujú
zriaďovateľovi koľko učiteľov chce zvyšovať vzdelanie.
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PaedDr. Blanka Horáková, riaditeľka ZŠsMŠ vysvetlila genézu samovzdelávania učiteľov
(zbieranie kreditov). Ďalej uviedla, že by pre MŠ nepýtali peniaze, keby to nebolo potrebné.
Ing.Šoka – navrhol, aby si škola pripravila plán, koľko učiteľov pôjde na nejaké školenie,
koľkí si budú zvyšovať kredity a to by si škola dala do rozpočtu na rok 2020. Tento plán by
mali urobiť do 30.09.2019.
Mgr. Odráška sa opýtal, či túto požiadavku obec vie dofinancovať z obecného rozpočtu.
Mgr. Holečková odpovedala, že ak nebude schválený úver, tak nie.
Po rozprave bol podaný návrh na hlasovanie.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 1 Mgr. Slováková
ZDRŽAL SA: 1 Ing. Sláviková
Uznesenie č. 116-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie finančných nákladov
kompetencie MŠ v požadovanej výške 1 831,00 €.

- originálne

Návrh bol schválený.
K bodu 6 - ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne
kompetencie ŠJ (príloha č.5)
PaedDr. Blanka Horáková, riaditeľka ZŠaMŠ žiada o dofinancovanie mzdových prostriedkov
spadajúcich do originálnych kompetencií obce – ŠJ v celkovej výške 3 375,00 € z dôvodu
potreby zvýšenia počtu zamestnancov školskej jedálne od 01.09.2019 (viď. príloha).
Ing. Sláviková uviedla, že štát prispieva na prijatého zamestnanca do kuchyne z ÚPSVaR.
PaedDr. Horáková, riaditeľka ZŠsMŠ uviedla, že oni neprijali zamestnanca do kuchyne
z úradu práce ale zamestnali obyvateľku obce Horná Kráľová. Nemali na výber lebo z úradu
práce nenašli vhodné kandidátky. Ponúkali im také pracovníčky, ktoré nemali žiadnu
skúsenosť s prácou v školskej jedálni.
Mgr. Slováková uviedla, že tento problém riešili aj na finančnej komisii s právnikom.
Starosta obce uviedol, že sa im to bude vyplácať v mesačných splátkach.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 117-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť ZŠsMŠ o dofinancovanie finančných nákladov –
originálne kompetencie ŠJ. Finančné náklady sa im budú vyplácať v mesačných
splátkach.
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Návrh bol schválený.
K bodu 7 – VZN č.3/2019 O výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri
ZŠsMŠ Horná Kráľová na školský rok 2019/2020 (príloha č. 6)
Mária Kokešová, vedúca školskej jedálne pri ZŠsMŠ v obci Horná Kráľová uviedla, že na
základe rozhodnutia ministerstva školstva sú od 01.09.2019 určené nové finančné pásma (viď.
príloha)
Starosta uviedol, že sú aj obce, ktoré toto navýšenie nevedia zabezpečiť.
Mgr. Slováková sa opýtala, či od obce nebudú žiadať žiadne financie.
Pani Kokešová uviedla, že nie.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 118-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.3/2019 O výške príspevku na stravovanie
v školskej jedálni pri ZŠsMŠ Horná Kráľová na školský rok 2019/2020.
Návrh bol schválený.
K bodu 8 - Informatívna správa o investičných akciách
Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania informoval
o investičných akciách, a to:
- Dom kultúry - práce na kultúrnom dome sa blížia k záveru ,dnes 28.08.2019 bolo
predbežné preberacie konanie, chýba im dokončiť kúsok fasády.
- Zateplenie MŠ – žiadosť ohľadom MŠ nebola schválená, pri ďalšej výzve sa projekt
podáva opäť
- Hasičská zbrojnica – bolo vypísané výberové konanie. Dňa 23.08.2019 sa uskutočnilo
otváranie obálok (CP). Do súťaže sa prihlásili tri firmy a po prehodnotení cenových
ponúk bola vybraná firma Marfil s.r.o. Cabaj 917, 951 17 CABAJ – Čápor, ktorá
ponúkla najnižšiu cenu.
- Dom smútku, plánovaná rekonštrukcia prestrešenia, ktoré je v havarijnom stave.
- Rekonštrukcia cesty –cesta by sa zrekonštruovala od Jednoty až do Malej Kráľovej po
p. Lalucha. Je tam 5% spoluúčasť obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o investičných akciách.
K bodu 9 – Schválenie úveru na investičné akcie obce (príloha č.7)
Starosta obce, predniesol že obec dostala 3 ponuky na úver. Dve ponuky boli s Prima banky
a jedna bola z VÚB banky. Po preskúmaní ponúk najlepšia ponuka bola z VÚB banky (viď.
prílohy).
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Starosta obce dal hlasovať o schválení ponuky na úver, ktorý ponúkla VÚB banka vo výške
100 000 € so splatnosťou 5 rokov a úročením 0,70% p.a..
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 119-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie investičného úveru z VÚB banky Slovensko za
účelom financovania investičných potrieb obce vo výške 100 000 €, doba trvania
obchodu
5 rokov, zabezpečenie úveru: blankozmenka Obce Horná Kráľová
a podpísaná Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke a úročením FIX 0,70% p.a..
Návrh bol schválený.
K bodu 10 - Rozpočtové opatrenie č.2/2019 (príloha č.8)
Rozpočtové opatrenie predniesla Mgr. Mária Holečková, ekonómka obce. Uviedla, že všetky
faktúry, ktoré sa týkali kultúrneho domu sa uhradili z bežných výdavkov. (viď. príloha)
Starosta obce podotkol, že keby obec nešla do ďalších akcií, tak by to obec finančne zvládla.
Kríza nastala kvôli tomu, že za mesiace máj a jún obec dostala z podielových daní len toľko
peňazí, že sme vedeli pokryť mzdové náklady obce a originálne kompetencie. Zo štátu
neplynuli finančné prostriedky tak, ako mali.
Starosta obce dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č.2/2019.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 120-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Návrh bol schválený.
K bodu 11 - MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu dotáciu (príloha č. 9)
MS SČK Horná Kráľová požiadal o mimoriadnu dotáciu na občerstvenie a darčeky pre
darcov krvi v hodnote 200 € (viď. príloha).
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Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 121-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu vo výške 200 € pre MS SČK v obci
Horná Kráľová na občerstvenie a darčeky pre darcov krvi.
Návrh bol schválený.
K bodu 12 - MO Csemadok Horná Kráľová– žiadosť o mimoriadnu dotáciu (príloha
č.10)
MO Csemadok Horná Kráľová požiadala o mimoriadnu dotáciu 150 € na varenie gulášu dňa
07.09.2019 (obecné dni) (viď. príloha)
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 122-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu vo výške 150 € pre MO Csemadok
v obci Horná Kráľová na varenie gulášu počas obecných dní.
Návrh bol schválený.
K bodu 13 - MO Matica Slovenská Horná Kráľová– žiadosť o mimoriadnu dotáciu
(príloha č.11)
MO Matica Slovenská Horná Kráľová požiadala o mimoriadnu dotáciu vo výške 500 € (viď.
príloha).
Ing. Vladimír Lovász, predseda MO MS podotkol, že vo februári na OZ mu bola schválená
mimoriadna dotácia. Čakal, že mu z OcÚ pošlú zmluvu na podpis a potom si príde pre
peniaze, no doteraz nič nedostal.
Mgr. Holečková, ekonómka obce mu vysvetlila, že každý, komu je schválená dotácia dostane
výpis z uznesenia a na základe toho výpisu príde na obecný úrad, podpíše zmluvu a prevezme
si finančnú hotovosť. Konzultovala to aj s Mgr. Milošom Kopiarym, hl. kontrolórom obce
a ten uviedol, že už je na to neskoro, aby sa zúčtovali peniaze, ktoré im boli schválené vo
februári.
Ing. Lovász, predseda MO MS uviedol, že vo VZN je napísané, že žiadateľ sa vyzve na
podpísanie zmluvy, tak on čakal kedy bude vyzvaný. Opýtal sa, že ako má postupovať.
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Starosta obce mu odpovedal, že má postupovať tak, ako mu to bolo vysvetlené.
Ing. Šoka uviedol, že všetko je o dohode.
Ing. Lovász, predseda MO Matice Slovenskej požiadal, aby mu písomnou formou bola
zaslaná odpoveď, prečo nedostal schválenú dotáciu.
Starosta uviedol, že Ing. Lovászovi bude zaslaný list, ohľadom dotácie, ktorá mu bola
schválená na februárovom zasadnutí OZ.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 123-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu vo výške 500 € pre MO Maticu
Slovenskú v obci Horná Kráľová na výstavu s názvom „ Z histórie našej obce“,
podujatia počas obecných dní a na rovnošatu pre spevokol.
Návrh bol schválený.
K bodu 14 – Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Natália Bilová(príloha č.12)
Natália Bilová požiadala o jednorazovú finančnú výpomoc z dôvodu narodenia dieťaťa. Je
slobodná mamička a nemá žiadny príjem. Žiadateľka bola vyzvaná listom na doplnenie
požadovaných dokladov, ktoré bolo nutné priložiť k jej žiadosti. Tieto doklady v stanovenom
termíne neposlala. Podľa VZN č. 1/2019 O podmienkach poskytovania jednorazových
sociálnych dávok sa jej žiadosť zamieta.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zamietnutie žiadosti.
K bodu 15 - Žiadosť o predaj pozemkov – Miroslav Benčík a manž. Petronela, Malá
Kráľová 226/35,951 32 Horná Kráľová (príloha č. 13)
Miroslav Benčík s manželkou Petronelou Benčíkovou žiadajú o predaj časti pozemkov,
nakoľko pozemky užívajú viac ako 10 rokov, sú oplotené a nachádzajú sa v bezprostrednej
blízkosti pri rodinnom dome, ktorý majú vo vlastníctve. Z toho dôvodu žiadajú
o vysporiadanie vlastníckych vzťahov (viď. príloha).
Komisia výstavby a územného plánovania odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
odpredaj daných častí pozemkov podľa platného uznesenia na odpredaj pozemkov v obci
Horná Kráľová.
Návrh na uznesenie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr. Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr.
Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie č. 124-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemkov pri dome:
3 m2 z parcely č.299, vedená na LV č. 2930, reg. „E-KN“, k.ú. Horná Kráľová
75 m2 z parcely č. 270/22, vedená na LV č. 845, reg. „C-KN“, k.ú. Horná Kráľová
14 m2 z parcely č. 270/1, vedená na LV č. 845, reg. „C-KN“, k.ú. Horná Kráľová, pre
Miroslava Benčíka a manželku Petronelu Benčíkovú, bytom Malá Kráľová č.226/35, 951
32 Horná Kráľová podľa platného uznesenia na odpredaj pozemkov v obci Horná
Kráľová za podmienok s tým, že obec dá vypracovať znalecký posudok a náklady na
vypracovanie znaleckého posudku bude znášať žiadateľ.

Poslanci Ing. Zuzana Sláviková a p. Ondrej Števko sa o 19.00 hod. ospravedlnili
z ďalšieho rokovania prebiehajúcej schôdze.

K bodu 16 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (príloha č.14)
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór poslal deň pred zasadnutí OZ pripomienky.
Mgr. Odráška dal návrh, aby sa Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce upravili
podľa pripomienok hlavného kontrolóra Mgr. Miloša Kopiaryho.
Ing. Šoka navrhol tento materiál presunúť na ďalšie zasadnutie OZ.
Mgr. Slováková uviedla, že hlavný kontrolór mal dobré pripomienky k pripravovanej zmene
VZN k nájomným bytom.
Starosta obce podotkol, že pripomienka je jedna vec a skutočnosť je druhá vec.
Materiál sa presúva do ďalšieho zasadnutia OZ.

K bodu 17 – Žiadosť o umiestnenie pouličného osvetlenia – Oľga Kalinová, Nad
Humnami 683/29 (príloha č.15)
Starosta obce predložil žiadosť Oľgy Kalinovej a ďalších podpísaných žiadateľov, ktorí
žiadajú osadenie pouličného osvetlenia na chodníku medzi firmou Akuplast a park nad
Humnami (viď. príloha)
Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania predložil stanovisko
KVaÚP, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť p. Kalinovej Oľgy, bytom
Nad Humnami 683/29,951 32 Horná Kráľová a ďalších podpísaných spolužiadateľov na
osadenie pouličného osvetlenia na chodníku medzi firmou Akuplast a park nad Humnami.
p. Lešš uviedol, že sa bol pozrieť či je potrebné osadenie ďalšieho osvetlenia na požadovanej
ulici. Podotkol, že čo je svetlo na ul. Nad Humnami pri verejnom osvetlení tieni svetlu veľký
strom. Navrhol, aby sa najprv strom orezal a ak bude naďalej strom tieniť svetlu, tak potom
aby sa tam osadilo osvetlenie.
Ing. Šoka uviedol, že nebude na škodu, ak sa tam to svetlo osadí.
Starosta obce uviedol, že sa v danej lokalite musia aj prečistiť kríky. Svetlá sú pripravené ale
osadenie sa urobí až po dokončení kultúrneho domu.
Návrh na uznesenie:
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ZA: 6 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 125-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Kalinovej Oľgy, bytom Nad Humnami
683/29,951 32 Horná Kráľová a ďalších podpísaných spolužiadateľov na osadenie
pouličného osvetlenia na chodníku medzi firmou Akuplast a park nad Humnami.
Návrh bol schválený
K bodu 18 – Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov medzi Obcou
Horná Kráľová a PD Močenok (príloha č.16)
Starosta obce predložil poslancom Nájomnú zmluvu medzi PD Močenok a obcou Horná
Kráľová.(viď. príloha)
Starosta obce uviedol, že dostal informáciu, že PD dostáva 200 €/ha.
Ing. Šoka navrhol, aby si nájomnú zmluvu preštudoval JUDr. Czibula, právnik obce, ktorý po
preštudovaní pripraví nový návrh zmluvy a vyvolá sa rokovanie medzi obcou Horná
Kráľová a PD Močenok, kde za obec Horná Kráľová sa rokovania zúčastní starosta obce,
JUDr.Czibula, právnik obce a Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce.
K bodu 19 – VZN č. 2/2019 upravujúce nájom nájomných bytov postavených
s podporou štátu ( príloha č.17 )
Starosta obce predložil VZN č. 2/2019 upravujúce nájom nájomných bytov postavených
s podporou štátu (viď. príloha)
Hlavný kontrolór zaslal pripomienky k tomuto VZN 27.08.2019.
Ing. Šoka sa opýtal, že ak je niekto spoluvlastníkom bytu alebo domu, či vtedy môže žiadať
o byt.
JUDr. Czibula uviedol, že áno, môže žiadať.
Ing. Klinka navrhol, aby starosta obce určil komisiu na prideľovanie bytov, potom sa musia
určiť podmienky komisie ako to má celé fungovať. Na základe tohto komisia urobí výber
žiadateľov o byt a zvolá všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky na pridelenie bytu
a bude sa o byt losovať.
Starosta obce uviedol, že pri prideľovaní bytu pozeral na to, či vie dotyčný zaplatiť nájom za
byt, ďalej, treba mať aj sociálne cítenie – ohľadom detí.
Ing. Šoka uviedol, že ak sa bude prideľovanie bytov robiť losovaním, možno si byt nevylosuje
tá rodina, ktorá ho najviac potrebuje.
Mgr. Slováková uviedla, aby OZ určilo členov komisie na prideľovanie bytov.
Starosta sa pýtal prítomných poslancov, ako chcú hlasovať za komisiu tajne alebo verejne.
Dal hlasovať za tajné hlasovanie:
Za: 1 (Ing. Šoka)
Návrh neprešiel
Ing. Šoka navrhol, aby sa stretli na rokovaní: starosta obce, hlavný kontrolór obce a právnik
obce a preberú pripomienky hlavného kontrolóra. Ďalej navrhol, že aby bola vytvorená
trojčlenná komisia, ktorá odporučí poradie a zastupiteľstvo nech rozhodne komu bude
pridelený byt.
Ing. Šoka sa opýtal, či členovia komisie musia byť iba poslanci.
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JUDr. Czibula uviedol, že áno.
Mgr. Slováková žiadala, aby vo VZN bola zakomponovaná aj notárska zápisnica.
Materiál sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.
K bodu 20 – Štatút obce Horná Kráľová (príloha č.18)
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Štatút obce (viď. príloha)
Ing. Klinka uviedol, že sa neodstránili všetky chyby a preto žiada o ich odstránenie, resp.
dopracovanie.
§ 17 ods.7 sa dopĺňa za písm. a) - zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov
§ 19 bod 4a) sa dopĺňa za: ak zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. neustanovuje
inak, a podpisuje ich uznesenia
§ 19 bod 8 sa dopĺňa za: zákon NRSR č.254/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 126-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Horná Kráľová s pripomienkami, ktoré
budú do štatútu obce zapracované.
Návrh bol schválený.
K bodu 21 – Spolok urbárov a želiarov v Hornej Kráľovej – ž. o zníženie sadzby dane
z lesných pozemkov v k.ú. Horná Kráľová (príloha č. 19_)
Vojtech Hipp, predseda Spolku urbárov a želiarov predložil žiadosť o zníženie sadzby dane
z lesných pozemkov v k.ú. Horná Kráľová (viď. príloha), pretože majú problémy
s financiami.
JUDr. Czibula, právnik obce sa vyjadril, že úľava na dani spätne nie je možná.
Ing. Lencsésová, ekonómka podala bližšie informácie o hospodárení spolku, zároveň sa
spýtala, z čoho majú 1.100 € ročne zaplatiť. Majú naakumulované peniaze za predchádzajúce
roky, ale prečo by to mali zaplatiť obci zo starých naakumulovaných ziskov. Nevyhýbajú sa
platiť dane, ale chcú platiť primerané dane. Chcú úľavu. Ak nie, tak to budú musieť zavrieť.
Následne bližšie špecifikovala účtovné náklady.
Ing. Šoka sa opýtal predsedu Spolku urbárov a želiarov, či je spolok ochotný splácať určitú
sumu ročne, aby sa im znižoval ich nedoplatok. Na budúci rok by spolku poslanci odsúhlasili
zníženie dane z 1,25% na 0,25 %.
p. Hipp uviedol, že stiahnu návrh na splátkový kalendár podaný v máji 2019 a podajú nový
návrh splátkového kalendára.
Ing. Šoka požiadal predsedu Spolku urbárov a želiarov, aby nový návrh splátkového
kalendára predložil do 4 týždňov od dnešného zasadnutia OZ.
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K bodu 22 – Rôzne
Mgr. Odráška uviedol, že bola vyhlásená výzva „WIFI na verejných priestranstvách“. Nemá
výzvu ešte celkom preštudovanú, ale škoda by bolo nezapojiť sa do tohto projektu a ponúkol
svoju súčinnosť.
Starosta obce uviedol, že aby si tú výzvu preštudoval a potom sa môžeme tou výzvou
zaoberať.
Poslanec Mgr. Ladislav Odráška sa o 20.45 hod. ospravedlnil z ďalšieho rokovania
prebiehajúcej schôdze.
Mgr. Diana Slováková, predsedníčka finančnej komisie predložila návrh na zrušenie členstva
Ing. Ivete Siládiovej vo finančnej komisii pri Obecnom zastupiteľstve v obci Horná Kráľová,
ktorá bola do komisie navrhnutá dňa 22.02.2019.
Návrh na uznesenie:
Hlasovanie za ukončenie členstva:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 127-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie členstva vo finančnej komisii pri OZ v obci
Horná Kráľová Ing. Ivete Siládiovej.
Návrh bol schválený.
Ďalej sa Mgr. Slováková opýtala, v akom stave je žiadosť ohľadom kamerového systému.
Starosta jej odpovedal, že žiadosť je podaná, no zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.
Mgr. Slováková navrhla:
 Vypracovať plán investičných akcií na rok 2020, aby ho finančná komisia mohla
zapracovať do rozpočtu.
 Požiadala, JUDr. Czibulu ,právnika obce, aby upravil výšky poplatkov vo VZN
č.1/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku a VZN č.2/2014 O dani z
nehnuteľností s tým, že obe VZN by boli zlúčené do jedného VZN. Úpravou
výšky poplatkov by sa získalo do rozpočtu obce viac finančných prostriedkov.
Obec by si potom nemusela vziať ďalšie úvery.
 Ďalej sa opýtala, či bude mať obec z predaja lístkov z vystúpenia Kandráčovcov
nejaký zisk.
Starosta uviedol, že z predaja lístkov nie je žiadny zisk. Ak by sme chceli mať z predaja
lístkov nejaký zisk, museli by sme si všetci kúpiť lístky spolu aj s pozvanými hosťami.
Mgr. Slováková uviedla, že ak by obec v budúcnosti robila nejaké akcie, je potrebné dať
symbolické vstupné, aby obec mala z toho nejaký zisk.
Starosta uviedol, že vždy sa to nedá, aby sme boli v pluse. Starosta podal informáciu zo
zasadnutia valného zhromaždenia PZO kde boli členovia informovaní o tom, že sa budú
zvyšovať ceny za komunálny odpad.
Poslanec Marek Lenický sa zaujímal, ako sa rieši situácia s vodou na ul. Školskej II..
Starosta obce uviedol, že už sú vyzbierané záväzné vyhlásenia od občanov z dotknutej ulice,
ktoré zoberie Vodohospodárom do Nitry.
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Poslanec Marek Lenický sa zaujímal, kto bude financovať cestu na ul. Školská II..
Starosta odpovedal, že čo sa týka cesty, tú bude financovať obec len nevie presne povedať
kedy to bude.
Ing. Michal Klinka sa verejne ospravedlnil p. Laluchovi za svoj výrok, ktorý povedal na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.04.2019
Citát Ing. Klinku:
V mojej interpelácii na zastupiteľstve dňa 09.04.2019 som uviedol, že firma p. Lalucha
porušuje zákon o odpadoch č. 79/2015.
Svoje tvrdenia som zle sformuloval. Zo strany pána Lalucha dochádzalo k narúšaniu
estetického vzhľadu obce.
Týmto sa chcem pánovi Laluchovi ospravedlniť.

K bodu 23 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21.05 hod.

Zapísala: Anna Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 28.08.2019

--------------------------------------Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Šoka

---------------------------------------

Mgr. Diana Slováková

---------------------------------------
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