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Kráľovčania založili hudobnú skupinu, premiéru mala na hodoch
Peter Lovás, Šimon Lovás a Samuel Pápay. Trojica mladých chalanov z Hornej
Kráľovej a Močenku sa rozhodla, že si založí hudobnú kapelu. Nazvali ju Royal gun.
Za sebou majú už aj prvé verejné vystúpenie,
verejnosť ich mohla vidieť na hornokráľovských hodoch, kde predstavili svoj talent.
Divákom zahrali zahraničné, ale aj slovenské hity, ktoré si s nimi zaspievali dievčatá
z FS Kráľovanky.
Nádejných muzikantov sme vyspovedali.
V rozhovore sa okrem iného dozviete, ako si
užili svoje prvé vystúpenie, či kam to chcú
v hudbe dotiahnuť.
- Kedy a ako ste sa dali dokopy?
Peťo: so Šimonom sme si párkrát zahrali
už cca pred rokom a pol u mňa v suteréne.
Už vtedy sme sa pohrávali s myšlienkou zahrať na hodoch, no až teraz sme sa k tomu
dokopali. V súčasnom zložení sme sa dali
dokopy niekedy v júni tohto roku.
- Kto prišiel s nápadom založiť kapelu?
Peťo: Šimon. On dal prvý impulz a aj
zohnal Sama ako basgitaristu.
Šimon: Keď sme sa párkrát stretli s Peťom
a zahrali si, tak sme obaja videli, respektíve
počuli, že by to mohlo fungovať a s tou myšlienkou som sa pohrával istý čas. So Samom
sa poznám pár rokov a na jednej spoločnej
akcii som mu navrhol, aby si raz prišiel zahrať a tak to začalo.
Samo: Jedného dňa za mnou prišiel Šimon, či si nechcem s ním a jeho bratrancom
zahrať, poprípade založiť kapelu. Priznám
sa, najprv som bol trochu skeptický, ale po
prvom stretnutí (ktoré sme odkladali tri mesiace), to opadlo.

Gun, tak sme Top vymenili za Royal, keďže
sme z Kráľovej (väčšina) a bolo.
- Vymenujte našim čitateľom, ako máte
podelené nástroje a kompetencie.
Šimon Lovás - gitara, spev. Samo Pápay –
basgitara. Peťo Lovás – bicie.
Peťo: Kompetencie máme všetci rovnaké,
sme rovnocenní.
Šimon: Sme demokraticky založená kapela, ktorá podporuje jedinečnosť každého
člena.
- Akým hudobným štýlom sa chcete
prezentovať?
Peťo: Máme radi hlavne rockovú hudbu,
no radi si zahráme čokoľvek chytľavé, čo
ľudí dostane do varu.
Šimon: Popravde, dnes je veľmi ťažké
zostať verný jednému štýlu, hlavne v dobe,
kedy sa štýly navzájom kombinujú. Na tento
trend by sme chceli nadviazať i my a hlavne
hrať to, čo nás baví.
- Pravdepodobne nie je jednoduché zabezpečiť miestnosť na skúšanie. Ako to
máte vyriešené?
Peťo: Skúšame u mňa v suteréne. Týmto
ďakujeme susedom za pochopenie.
Šimon: Ďakujeme taktiež ujovi Jožovi
(Peťov ocino) za jeho podporu a rady, ktorými nás obohacuje.

- Ako dlho sa venujete muzike resp. jednotlivým nástrojom?
Peťo: Hrám na bicie aktívne 4 roky, väčšinou džemovanie s kamarátmi.
Samo: Pred asi 9 rokmi som začal chodiť do ZUŠky s akustickou gitarou. Po asi
5-6 rokoch som presedlal na elektrickú, no
a pred dvomi rokmi som začal s basou na naliehanie spolužiakov, s ktorými som si občas
- ako povedal Peťo – zadžemoval.
Šimon: Začal som s akustickou gitarou,
na ktorej som hral asi 5 rokov a potom som
sa rozhodol pre elektrickú gitaru.

- Máte za sebou prvé vystúpenie na hornokráľovských hodoch. Ako k nemu prišlo? Bolo na vás vidno, že ste si to užívali,
bolo to naozaj tak?
Peťo: Pred vystúpením sme mali trochu trému, predsa len hrať prvý koncert
doma… No už po prvých tónoch z nás nervozita opadla, bolo cítiť veľkú energiu z ľudí
v publiku.
Šimon: Pred vystúpením bolo stresu
u mňa viacej, našťastie FS Šaľan so svojim
programom (do ktorého sme sa všetci traja
zapojili) nás rozptýlil a stres trochu opadol.
Keď som vyšiel na pódium a videl koľko
ľudí na nás čaká, nabilo ma to a stres úplne
zmizol.
Samo: Bol to môj kvázi prvý koncert, tak
som mal jemný stres. Päť minút pred som
si rýchlo opakoval piesne. Ale ako povedal
Peťo, po prvých brnknutiach to opadlo

- Kapelu ste pomenovali Royal gun.
Vieš povedať prečo?
Peťo: Bolo to celkom prozaické, Šimon si
raz na skúšku s Kráľovankami dal slnečné
okuliare „pilotky“ a baby, že vyzerá ako Top

- Aký ste mali pocit z vášho vystúpenia?
Peťo: Pocit sme mali super, schuti sme si
zahrali a to, že sa ľudia bavili, bola pre nás
najväčšia odmena. Fotenie a fanúšikmi v zákulisí tiež padlo dobre. Trochu nás mrzí, že

sme neboli dostatočne nazvučení.
Šimon: Bolo to super, to množstvo ľudí
bolo neuveriteľné. Pre pochopenie, väčšina
kapiel je rada, keď má na svojom prvom
vystúpení aspoň 10 ľudí.. Tu ich bolo niekoľkonásobne viac, za čo sme im vďační.
Samozrejme, bez chýb to nebolo, ale aspoň
vieme, kde sa treba zlepšiť a pracovať.
Samo: Popravde, nečakal som taký úspech
a bol som milo prekvapený.
- Dve pesničky ste zahrali s FS Kráľovanky, čo bolo trochu netradičným spojením. Ako ste to vnímali vy?
Peťo: Už keď sme sa dali dokopy, vedeli
sme, že si s nimi chceme dať minimálne jeden duet. Dievčatá krásne spievajú a zdalo
sa nám, že by to mohlo byť pekné hudobné
spojenie. A aj bolo. Naviac dievčatá majú
toho už veľa za sebou, takže skúšanie s nimi
išlo ako po masle.
Šimon: S babami som už v minulosti mal
veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou,
hlavne v kostole, kde počas väčších sviatkov
vystupujú a ja im robím doprovod na gitare.
Sú veľmi talentované a šikovné, takže či už
skúšanie alebo aj vystupovanie bolo veľmi
jednoduché a príjemné.
- Na záver ste zahrali jednu vlastnú
vec, znamená to, že sa chcete prezentovať
aj svojimi pesničkami?
Šimon: Samozrejme, nechceme zostať len
pri skladbách iných autorov a máme ambíciu
vytvoriť našu vlastnú hudbu, ale nehrotíme
to.
- Fungujete zatiaľ len krátko, predsa
len otázka: kam by ste to chceli dotiahnuť? Chcete hrať len pre zábavu alebo
postupne uverejňovať nejaké veci napríklad na youtube, prípadne koncertovať?
Šimon: To je všetko zahalené budúcnosťou. Samozrejme, bolo by to fajn, ale zasa
treba zostať aspoň jednou nohou na zemi.
Ako študent a milovník filozofie by som
to zhrnul tak filozoficky - naším cieľom je
momentálne byť lepšími ako sme boli včera, dobrými ako dnes a horšími ako budeme
zajtra.
- Zatiaľ ste čisto mužská formácia, rozmýšľali ste o nejakej dáme, napríklad
speváčke?
Šimon: Ak by to s nami vydržala a zvládla,
tak problém v tom nevidím.
Samo: Nemám s tým problém pokiaľ by
frajerka nežiarlila.
Ladislav Odráška
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Vážení spoluobčania,
Aj v tomto čísle našich Kráľovských zvestí by som sa rád prihovoril pár slovami.
Tak ako minulý rok aj v tomto
roku posledný augustový týždeň
spadlo veľké množstvo zrážok,
ktoré spôsobili zatopenie domov
a pozemkov našich občanov, čo
mi je veľmi ľúto. Netrvalo však
dlho a veľké zrážky tu boli opäť.
9. septembra nad ránom prišla
ešte intenzívnejšia vlna zrážok,
ktorá napáchala, ešte väčšie škody
na obydliach a majetkoch.
V obci som spolu s povodňovou komisiou vyhlásil III. stupeň
povodňovej aktivity na Okresný úrad v Šali a povodie Váhu. Ešte
v pondelok doobeda som vyzval na obhliadku zatopeného územia
technicko-prevádzkového riaditeľa Slovenského vodohospodárského podniku Banská Štiavnica Ing. P. Virága a riaditeľa správy Povodia Dolnej Nitry Ing. S. Vargu, ktorí prisľúbili okamžitú nápravu
v čistení koryta Dlhý kanál. Tento kanál bude vyčistený až po Zúgovský most. Občania, ktorým vznikli škody na majetku mali možnosť
si podať na obecnom úrade Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške
povodňovej škody. Tieto oznámenia budú zaslané na Okresný úrad
v Šali kde ich budú vyhodnocovať.
Túto náročnú udalosť sa nám podarilo zvládnuť za pomoci dobrovoľných hasičov aj z okolitých obcí, pracovníkov obecného úradu,
poslancov a ostatných občanov, ktorí sú vymenovaní v článku o povodni. Všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali pri odstraňovaní škôd,
chcem poďakovať za ich ochotu a obetavosť.
Emil Rábek, starosta obce

Dom smútku bude mať novú strechu

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 20.6.2019
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V roku 2020 by sa výmeny mala dočkať strecha domu smútku na cintoríne. Podľa informácií z obecného úradu dostane obec
z miestnej akčnej skupine VITIS na túto investičnú akciu 28-tisíc
eur. Nepokryje to však všetky predpokladané náklady, tie bude
znášať obec zo svojho rozpočtu.
„K výmene nás prinútil havarijný stav strechy. Je to nevyhnutná
investícia, ktorú musíme uskutočniť,“ informoval zástupca starostu Peter Šoka. V pláne je výmena nielen strechy nad budovou, ale
aj vonkajšej časti prestrešenia. Na zlý stav strechy sa sťažovali aj
občania, podpísal sa pod to aj zub času. V čase zrážok do domu
smútku zatekalo.
Predpokladaný začiatok prác je na pláne podľa odhadov na jar
2020. Aktuálne sa rozbieha verejné obstarávanie.
Ladislav Odráška
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie a procedurálne veci
Kontrola plnenia uznesenia z aprílového a májového
zasadnutia OZ
Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
Interpelácie poslancov
Obsah textu do kroniky obce za rok 2018
Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018
Žiadosť o zvýšenie poplatku v ŠKD - ZŠ s MŠ,
Žiadosť - zabezpečenie stojanu na bicykle pred MŠ,
Žiadosť ZŠ s MŠ - zabezpečenie kosenia v priestoroch školského areálu.
Návrh platu hlavného kontrolóra obce
Žiadosť o osadenie lampy na ul. Sliváš I. 298/28 Ing.
Marián Holečka
Žiadosť o schválenie verejného osvetlenia pre: Slavomír Sysel a manž. Janka, Nad Humnami 419/49,
951 32 Horná Kráľová; Juraj Sysel a manž. Alexandra, Nad Humnami 420/47, 951 32 Horná Kráľová; František Lešš a manž. Martina, Nad Humnami
750/53, 951 32 Horná Kráľová
Informatívna správa o investičných akciách
MS SČK Horná Kráľová – žiadosť o mimoriadnu
dotáciu
Poľovnícke združenie DUBINA – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
Rómske družstvo, Mário Bihari – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
Spolok urbárov a želiarov Horná Kráľová – žiadosť
o splátkový kalendár
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019. upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou
štátu
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej
Štatút obce Horná Kráľová
Žiadosť o vrátenie peňazí za opatrovateľskú službu
– p. Pavol Rábek, Nad potokom č.216/17, 951 32
Horná Kráľová
Žiadosť o zjednanie nápravy nezákonného postupu
obce – Zita Mondočková
Rôzne
Záver

K bodu 1. – Otvorenie a procedurálne veci
Uznesenie č. 87-V.-OZ/2019
OZ schválilo program rokovania bez pripomienok.
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Hlasovanie
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva a
návrhovej komisie.
Uznesenie č. 88-V.-OZ/2019
OZ schválilo za overovateľov zápisnice z
piateho zasadnutia OZ poslancov:
Mgr. Ladislava Odrášku a Ing. Michala
Klinku.
Hlasovanie – overovatelia zápisnice:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Za zapisovateľku určil Annu Lenčéšovú
Uznesenie č. 89-V.-OZ/2019
OZ schválilo za pracovné predsedníctvo v
zložení: Emil Rábek, predseda
Ing. Peter Šoka, člen
Hlasovanie – pracovné predsedníctvo:
ZA: 5 Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Mgr. Števko.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 90-V.-OZ/2019
OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Peter Šoka, predseda komisie
Marek Lenický, člen
Hlasovanie – návrhová komisia:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z
aprílového a májového zasadnutia OZ
Uznesenie č. 91-V.-OZ/2019
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesenia z aprílového a májového zasadnutia OZ a konštatuje, že:
Uznesenia č. 54-II.-OZ/2019, Uznesenie
č.58-II.-OZ/2019, Uznesenie č.62-II.OZ/2019, Uznesenie č.63-II.-OZ/2019,
Uznesenie č.64-II.-OZ/2019, Uznesenie č.
73-III.-OZ/2019 sú v riešení
Uznesenie č.71-III.-OZ/2019, Uznesenie
č.72-III.-OZ/2019, Uznesenie č. 74-III.OZ/2019,
Uznesenie č.77-III.-OZ/2019, Uznesenie
č.85-IV.-OZ/2019, Uznesenie č.86-IV.OZ/2019 sú splnené.
K bodu 5 – Obsah textu do kroniky obce
za rok 2018

Uznesenie č. 92-V.-OZ/2019
OZ schválilo obsah textu do kroniky
obce za rok 2018 s pripomienkami.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 6 - Záverečný účet obce Horná
Kráľová a rozpočtové hospodárenie za
rok 2018
Uznesenie č. 93-V.-OZ/2019
OZ schválilo Záverečný účet obce Horná
Kráľová a rozpočtové hospodárenie za
rok 2018 bez výhrad. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 7 - Žiadosť o zvýšenie poplatku
v ŠKD - ZŠ s MŠ,
Žiadosť - zabezpečenie stojanu na bicykle pred MŠ,
Žiadosť ZŠ s MŠ - zabezpečenie kosenia
v priestoroch školského areálu.
Uznesenie č. 94-V.-OZ/2019
OZ schválilo zvýšenie poplatkov za školský klub detí pri ZŠ s MŠ Horná Kráľová na 5 €.
Hlasovanie – zvýšenie poplatku v ŠKD –
ZŠ s MŠ :
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 95-V.-OZ/2019
OZ schválilo zabezpečenie stojanu na bicykle pred MŠ v obci Horná Kráľová
Hlasovanie – zabezpečenie stojanu na
bicykle:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 8 - Návrh platu hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 96-V.-OZ/2019
OZ schválilo 30% úväzok pre hlavného
kontrolóra obce.

Hlasovanie - o 30% - nom úväzku:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 97-V.-OZ/2019
OZ schválilo plat pre hlavného kontrolóra obce, bude mu vyplácaný základný
navrhovaný plat vo výške 468 € s účinnosťou od 10.06.2019.
Hlasovanie
ZA: 6 (Ing. Straňák, Ing. Šoka, Lenický,
Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 9 - Žiadosť o osadenie lampy na
ul. Sliváš I. 298/28 Ing. Marián Holečka
Uznesenie č. 98-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo osadenie lampy verejného osvetlenia pre Ing.
Mariána Holečku, Sliváš I. č.d. 298/28,
951 32 Horná Kráľová s tým, že žiadateľ
bude znášať náklady na zriadenie, nakoľko úsek nie je v správe obce.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 10 - Žiadosť o schválenie verejného osvetlenia
Uznesenie č. 99-V.-OZ/2019
OZ schválilo zapojenie osvetlenia k existujúcemu verejnému osvetleniu pre:
Slavomír Sysel a manželka Janka, Nad
Humnami č.419/49, 951 32 Horná Kráľová
Juraj Sysel a manž. Alexandra, Nad Humnami 420/47, 951 32 Horná Kráľová
František Lešš a manž. Martina, Nad
Humnami 750/53, 951 32 Horná Kráľová
s tým, že žiadatelia budú znášať náklady
na zriadenie, nakoľko úsek nie je v správe obce.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________
K bodu 11 –Informatívna správa o investičných akciách
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Uznesenie č. 100-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o investičných akciách obce.
_______________________________
K bodu 12 - MS SČK Horná Kráľová –
žiadosť o mimoriadnu dotáciu
Uznesenie č. 101-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu v hodnote 100 € pre MS
SČK v Hornej Kráľovej na varenie gulášu počas Dní obce – Hodov.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 13 – Poľovnícke združenie DUBINA, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť
o mimoriadnu dotáciu
Uznesenie č. 102-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazovú finančnú pomoc v hodnote 100 € pre
Poľovnícke združenie DUBINA, 951 32
Horná Kráľová na varenie gulášu počas
Dní obce – Hodov.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 14 - Rómske družstvo, Mário
Bihari – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
Uznesenie č. 103-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazovú finančnú pomoc v hodnote 100 €
pre Rómske družstvo na varenie gulášu
počas Dní obce – Hodov.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 16 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok
Uznesenie č. 104-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových
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sociálnych dávok.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________
K bodu 18 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej
Uznesenie č. 105-V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok obce Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________

ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 109- V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj
pozemku pod domom parc. č. 107/19 o
výmere 22 m2 pre Kristínu Zabákovú, ul.
Školská 387, 951 32 Horná Kráľová ako
prípad osobitého zreteľa za podmienok,
že obec dá vypracovať znalecký posudok
a náklady na vypracovanie znaleckého
posudku bude znášať žiadateľka.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 21 – Žiadosť o zjednanie nápravy nezákonného postupu obce – Zita
Mondočková

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová
na II. polrok 2019

Uznesenie č. 106-V.-OZ/2019

Uznesenie č. 110- V.-OZ/2019

Obecné zastupiteľstvo odporúča nepreviesť vlastnícke právo k pozemku parc.
č. 300/77 piamym predajom na p. Zitu
Mondočkovú.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_______________________________

Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná
Kráľová na II. polrok 2019.
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová na
II. polrok 2019:
Kontrola nájomných zmlúv
Kontrola výberu miestneho poplatku za
komunálne odpady
Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
Kontrola plnenia povinnosti povinného
zverejňovania obcou.

K bodu 22 – Rôzne
Uznesenie č. 107 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový
cenník občasníka Kráľovských zvestí
s platnosťou od 01.07.2019 a tým ruší
uznesenie č. 17-V.-OZ/2011 cenník Kráľovských zvestí.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 108 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo 100 €
pre pani Alžbetu Leššovú, ktorá sa stará
o prevádzkovanie sauny a telocvične.
Hlasovanie:

Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 111 - V.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby
hlavný kontrolór Mgr. Miloš Kopiary
mohol naďalej vykonávať zárobkovú
činnosť.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Lenický, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Števko, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenia
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 28.08.2019
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

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

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne
veci

Uznesenie č. 112-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program rokovania.
Hlasovanie :
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 113-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľku Annu Lenčéšovú, za overovateľov zápisnice zo šiesteho zasadnutia
OZ poslancov: Ing. Peter Šoka a Mgr.
Diana Slováková.
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.
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
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia
z júnového zasadnutia OZ
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 5 - ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie MŠ
Uznesenie č. 116-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie finančných nákladov - originálne kompetencie MŠ v požadovanej
výške 1 831,00 €.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Ing.
Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 1 Mgr. Slováková
ZDRŽAL SA: 1 Ing. Sláviková
________________________________
K bodu 6 - ZŠsMŠ – žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov – originálne kompetencie ŠJ
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.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška) PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 7 – VZN č.3/2019 O výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠsMŠ Horná Kráľová na
školský rok 2019/2020
Uznesenie č. 118-VI.-OZ/2019 Obecné
zastupiteľstvo schválilo VZN č.3/2019
O výške príspevku na stravovanie v
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školskej jedálni pri ZŠsMŠ Horná Kráľová na školský rok 2019/2020.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 9 – Schválenie úveru na investičné akcie obce
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..
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 10 - Rozpočtové opatrenie
č.2/2019
Uznesenie č. 120-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 11 - MS SČK Horná Kráľová –
žiadosť o mimoriadnu dotáciu
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.
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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K bodu 12 - MO Csemadok Horná
Kráľová– žiadosť o mimoriadnu dotáciu
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.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 13 - MO Matica Slovenská
Horná Kráľová– žiadosť o mimoriadnu dotáciu
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.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 15 - Žiadosť o predaj pozemkov – Miroslav Benčík a manž. Petronela, Malá Kráľová 226/35,951 32
Horná Kráľová
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.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Sláviková, Mgr.
Slováková, Števko, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 17 – Žiadosť o umiestnenie pouličného osvetlenia – Oľga Kalinová,
Nad Humnami 683/29
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.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 20 – Štatút obce Horná Kráľová
Uznesenie č. 126-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút
obce Horná Kráľová s pripomienkami,
ktoré budú do štatútu obce zapracované.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš, Mgr. Odráška)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________
K bodu 22 – Rôzne
Uznesenie č. 127-VI.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie členstva vo finančnej komisii pri OZ
v obci Horná Kráľová Ing. Ivete Siládiovej.
Hlasovanie za ukončenie členstva:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Mgr. Slováková, Lenický, Ing. Klinka, Lešš,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Miriam Sklenárová
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Veľká voda opäť zaplavila našu obec
Takmer presne do roka a do dňa sme
v obci zažili nával „storočnej vody“.
Tentokrát však prírodný živel dal o sebe
vedieť až v dvoch prípadoch. V oboch
išlo o prudké lejaky, ktoré so sebou priniesli výdatnú porciu zrážok.
Prvý prípad sa stal v noci 25. augusta,
keď veľké množstvo vody z 300 ha role
pretieklo cez hrádzu na Hlohoveckej
ulici. V ten čas spadlo cca 75 ml zrážok.
Tok vody sa valil nielen po spomínanej
ulici, ale aj po ulici Sliváš I.. O nič lepšie na tom neboli ani ulice Pod Tópartom
a Topoľová v blízkosti potoka, ktorý

nestíhal odtekať a vylial sa. Dobrovoľní hasiči, starosta obce, zamestnanec
obecného úradu Jozef Pápai a poslanci
OZ Peter Šoka, František Lešš, Ondrej
Števko hrádzu ešte spevnili pomocou

techniky. Zároveň sa prekopal terén
za ihriskom povedľa potoka, aby mala
voda lepší prietok po lúke. Naši dobrovoľní hasiči držali pohotovosť a pomáhali pri vytopených domoch.
O dva týždne sa však situácia zopakovala. V noci z nedele na pondelok opäť
výdatne pršalo, padlo až 100 ml zrážok
na m2. Naplnené korytá rybníkov vo Veľkom Záluží a v Jarku pretiekli cez prepady, voda zatopila záhrady a domy na ulici
Pod Tópartom. Opäť pretiekla hrádza
na Hlohoveckej ulici. Zatopené bolo podobne ako pred rokom futbalové ihrisko.
„Ráno o piatej sme zhodnotili situáciu, vyhlásený bol tretí povodňový stupeň. Čakali sme na pokles vody v potoku
a pripravovali sa na odčerpávanie vody
zo záhrad a domov. Obvolával som hasičov z celého okresu, ale boli na pomoc
v susednom Hájskom, kde bola podobná
situácia. Odčerpávať záhrady sme začali
o deviatej ráno. Starosta zohnal dve plávajúce čerpadlá, dobrovoľníci mali svoje čerpadlá“ opisuje situáciu šéf našich
dobrovoľných hasičov Štefan Sýkora.
Pomáhali aj občania z našej dediny, pán
Jozef Pápai starší a Jozef Pápai mladší,
ktorí ihneď použili svoju techniku - čerpadlá a traktor.
Približne o 11:30 prišli DHZ z Trnovca
na Váhom s dvomi čerpadlami, po nich
Žihárčania tiež s dvomi kusmi čerpadiel. O pol tretej prišli pomáhať hasiči
z Vlčian. „Vtedy sme už mali 12 čerpadiel, ktoré čerpali vodu do pol dvanástej
v noci,“ ozrejmuje veliteľ zásahu Štefan
Sýkora. Ako upresnil, predbežne vysielal zástupcu starostu spolu s hasičmi
z Trnovca nad Váhom vyťahovať vodu

Požiar na skládke

v domoch, ktoré sa nahlásili na obecnom
úrade a žiadali o pomoc. „Starosta bol
ústretový, zabezpečoval všetko, o čo sme
ho požiadali a zároveň riešil situáciu
s profesionálmi,“ doplnil Š. Sýkora.
Na pomoc prišli aj poslanci OZ: František Lešš, Peter Šoka, Ondrej Števko
a člen komisie pre ochranu verejného záujmu Mikuláš Ištokovič. Situáciu s čerpaním vody riešila obec až do stredy.
Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí pomáhali iným spoluobčanom pri
odstraňovaní následkov živla. Viacerí
z nich si čerpali dovolenky v práci, aby
pomohli ostatným spoluobčanom.
Red.
Foto: Zuzana Sláviková

Poslednú júnovú sobotu vo večerných hodinách vypukol požiar na skládke bioodpadu, ktorá je umiestnená v blízkosti jazierka
Lúky v časti Malomút. Požiar hasili profesionálni hasiči zo Šale
a dobrovoľní hasiči z našej obce, ktorí do pondelka večera držali asistenciu. Počas celej noci pomáhal pri likvidovaní požiaru aj
obecný bager, ktorý v pondelok odrezal ohnisko skládky.
Požiar sa zopakoval o dva mesiace, 3. septembra boli opäť hlásené plamene na tom istom mieste. Veliteľ DHZ v Hornej Kráľovej Štefan Sýkora spolu so zástupcom starostu Petrom Šokom boli
na mieste zhodnotiť situáciu. Veliteľ zavolal na pomoc profesionálov zo Šale s cisternou vody. Privolaný bol opäť obecný bager.
Spoločnými silami sa podarilo oheň zlikvidovať.
Ladislav Odráška
Foto: František Lešš
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Otvorenie školského roka 2019/2020 v ZŠ s MŠ Horná Kráľová

Po dvoch mesiacoch letných prázdnin,
2. septembra 2019 deťom opäť začala
škôlka a škola. Ako to už býva, otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa
konalo v budove materskej a základnej
školy, kde sa zhromaždili žiaci so svojimi
rodičmi a starými rodičmi a s iskričkami
v očiach čakali na slávnostné príhovory
pána starostu Emila Rábeka a pani riaditeľky PaedDr. Blanky Horákovej. Pani
riaditeľka privítala všetkých zúčastnených, predstavila nových učiteľov, triednych učiteľov a v krátkosti sa milým slovom prihovorila žiakom i rodičom. Pán
starosta poprial prváčikom úspešný štart
do ich novej životnej etapy a ostatným
žiakom veľa síl do nového školského
roku. Nezabudol ani na deviatakov, ktorých čaká ťažký rok naplnený testovaním

i prijímacími skúškami na ich vysnívané
stredné školy. Následne sa žiaci prvého ročníka presunuli
so svojou pani učiteľkou do prváckej
triedy, kde sa uvítali
a oboznámili s organizačnými pokynmi
na nasledujúce dni.
Do nového školského roka nastúpilo
62 detí do materskej školy, 132 detí
do základnej školy
a 21-členný kolektív
pedagogických zamestnancov základnej
a materskej školy. Kolektív základnej
školy sa obohatil o nového člena – pána
učiteľa Mgr. Radoslava Maďara.
Materská škola disponuje tromi oddeleniami, kde má 1. oddelenie na starosti
p. Eva Sýkorová a p. Jarmila Pápayová,
2. oddelenie p. Beáta Lenčéšová a p.
Pavlína Jakušová a 3. oddelenie p. Klára Veresová a p. Michaela Kollárová. Záujmový krúžok Anglický jazyk ponúka
v rámci materskej školy p. Pavlína Jakušová.
Zmeny v základnej škole nastali
i v triednictve: 1. ročník má triednu p. uč.
Luciu Čagalovú, 2. ročník p. uč. Zuzanu Melicherovú, 3. ročník p. uč. Silviu
Bírovú, 4. ročník p. uč. Noru Pallerovú,
5. ročník p. uč. Mateja Zeleňáka, 6. ročník p. uč. Alexandru Ďurinovú, 7. ročník

Slávnostné zahájenie školského
roka MŠ

p. uč. Radoslava Maďara, 8. ročník p. uč.
Milana Oravca a 9. ročník p. uč. Zuzanu
Selešiovú. Špeciálnu triedu má na starosti
p. uč. Magdaléna Segečová. Asistentkou
žiakov je p. Magdaléna Hubinová. Školský klub tvoria dve oddelenia, ktoré má
na starosti p. Tatiana Blehová a p. Kristína Soroková. Tento rok sa na základnej
škole bude voliť i nová Rada rodičov.
Základná škola ponúka žiakom v novom
školskom roku 2019/2020 až 11 rôznych
záujmových krúžkov: Folklórny krúžok
pre 1.-4. ročník, Doučovanie z matematiky pre 5.-8. ročník, Dramatický krúžok pre
5.-9. ročník, Ruský jazyk pre 5.-9. ročník,
Nemecký jazyk pre 4.-9. ročník, Anglický
jazyk pre 5.-9. ročník, Prípravu na Testovanie 9-2020 z matematiky pre 9. ročník,
Doučovanie pre 3. ročník, Tanečný krúžok pre 1.-4. ročník, Športový krúžok pre
5.-9. ročník a Futbal pod záštitou p. trénera
Sklenára. Tento rok po prvýkrát spolupracuje ZŠ s MŠ Horná Kráľová s Adamovou
akadémiou zo Šale, ktorá ponúka žiakom
loptové a pohybové aktivity.
Dňa 3. septembra 2019 sa v ZŠ konala
Pedagogická rada, na ktorej pedagogickí
zamestnanci schválili nový plán práce
na školský rok 2019/2020. Učitelia sa
spoločne zhodli na tom, že sa i tento rok
pokúsia získať so svojimi žiakmi úspechy
v rôznych súťažiach i olympiádach, a tým
reprezentovať nielen našu základnú a materskú školu, ale i obec Hornú Kráľovú.
Alexandra Ďurinová

V tomto roku sa slávnostného zahájenia školského roka zúčastnila plná jedáleň rodičov aj s detičkami. Po príhovoroch sa
detičky aj s rodičmi popozerali po triedach, pohľadali obľúbené
hračky, hľadali nové a vítali sa so svojimi kamarátmi. Pre spríjemnenie slávnostného dňa pripravili pani učiteľky sladké dobroty,
no nemohlo chýbať ani zdravé ovocie. Tešilo nás, že okrem rodičov prišlo v tento deň pozrieť materskú školu aj mnoho príbuzných a rodinných príslušníkov. Dúfame, že tento pekný zvyk
zostane a do našej škôlky budú chodiť na spoločné akcie a Dni
otvorených dverí rodičia aj príbuzní častejšie. Tento vysoký počet
zúčastnených možno spôsobil aj plný stav prijatých detí (62 detí)
do materskej školy. Za možnosť prijať takýto počet detí vďačíme
p. starostovi, ktorý myslel aj do budúcna a urobil potrebné kroky
k vybudovaniu tretej triedy, ktorá je potrebne zariadená a plne vyťažená. Celému kolektívu robí nesmiernu radosť toľko šikovných
detičiek a tešíme sa, že práve naša škôlka sa takto krásne rozrastá.
Klára Veresová
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Dotované obedy pre žiakov základnej školy a predškolákov
v materskej škole
Začiatok nového školského roka
2019/2020 priniesol zmeny v stravovaní
žiakov základnej školy. V zmysle novelizovaného zákona číslo 544 o dotáciach
z roku 2010 majú žiaci základnej školy
od 1. septembra 2019 nárok na dotáciu
vo výške 1,20 € na poskytnutie obeda.
Tento zákon je medzi širokou verejnosťou známy ako „obedy zadarmo“. Podmienkou poskytnutia stravy je účasť
žiaka na vyučovaní minimálne 1 hodinu
denne. V prípade, že sa žiak nezúčastní
vyučovania, nárok na dotovaný obed mu
nevznikne.
Ministerstvo školstva s platnosťou
od 1.septembra 2019 vydalo nové finačné
pásma pre nákup potravín na jedno jedlo.
Na základe toho sme v našej jedálni upravili stravnú jednotku naledovne:
MŠ – stravná jednotka 1,45 € /desiata
0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €/.
To znamená, že deti navštevujúce MŠ
od 1. septembra 2019 zaplatia za stravu
1,45 €, okrem predškolákov /5-ročné deti
narodené do 31.augusta/, na ktorých sa zákon o dotáciach vzťahuje. Predškoláci zaplatia 0,25 €, teda rozdiel medzi dotáciou
/1,20 €/ a stravnou jednotkou /1,45 €/, os-

Budeme mať
opravenú cestu?

tatné deti v MŠ platia plnú sumu 1,45 €.
ZŠ 1.stupeň – stravná jednotka 1,15 €.
Keďže dotácia je 1,20 €, rozdiel 0,05 €
môže školská jedáleň použiť na skvalitnenie stravy alebo služieb v školskej jedálni.
ZŠ 2.stupeň – stravná jednotka 1,23 €.
Rozdiel medzi dotáciou a stravnou jednotkou 0,03 € doplatia rodičia, čo činí na
mesiac cca 60 centov, to znamená na celý
školský rok približne 6 €.
Na konci uplynulého školského roka
rozdali pani učiteľky ZŠ deťom zápisné
lístky, prostredníctvom ktorých rodičia
prihlásili alebo neprihlásili svoje deti
na obedy v školskej jedálni. Spolu so
zápisným lístkom dostali aj poukážku
na 20 €, ktorá slúži ako rezerva na zaplatenie stravy v prípade, že rodič nestihne, alebo zabudne odhlásiť dieťa
z obeda. Odhlasovať detí zo stravy je
možné deň vopred do 14,00 hod osobne v školskej jedálni, telefonicky alebo mailom. Ak rodič neodhlási dieťa
z obeda predchádzajúci deň do 14,00
hod. ale až ráno, má nárok si v ten
deň obed prevziať v školskej jedálni
od 11,00 hod. do 11,30 hod., avšak
v tomto prípade nemá nárok na dotá-

ciu a obed bude musieť zaplatiť v plnej
sume, ktorá sa odráta z rezervy 20,- €.
Na konci školského roka bude táto rezerva vyúčtovaná a vrátená rodičom.
Ak sa žiak diétne stravuje a v školskej jedálni sa diétna strava neposkytuje, má nárok na spätné vyplatenie dotácie na stravu vo výške 1,20 € za každý
deň, keď sa zúčastnil vyučovania. Rodič však musí priniesť potvrdenie
od odborného lekára - gastroenterológa alebo alergiológa. Na základe tohto
potvrdenia bude dieťaťu vyplácaná dotácia podľa počtu dní na vyučovacom
procese.
Chcem poprosiť rodičov, aby venovali pozornosť správnemu odhlasovaniu
z obeda, pretože štátna dotácia je podmienená účasťou žiaka na vyučovacom
procese a dochádzka detí v triednej knihe musí sedieť s dochádzkou dieťaťa na
obed. V opačnom prípade budú všetky
rozdiely budú musieť uhradiť rodičia.
Verím, že spoločnými silami zvládneme aj túto problematiku.
Mária Kokešová,
vedúca školskej jedálne

Renovácia
sauny

Jednoznačne dobrou správou je
snaha obce o rekonštrukciu cesty.
Z eurofondovej výzvy je v pláne rekonštrukcia komunikácie od artézskej studne v centre obce (pri vstupe
do Malej Kráľovej). Nový povrch by
mala dostať cesta až po most pri firme Autolaluch. Zaujímavosťou je, že
výzva hovorí nielen o rekonštrukcii
ciest, ale aj chodníkov. V častiach,
kde chodníky nie sú, je možnosť vybudovať nové. Možnosť zapojiť sa
majú samosprávy do polovice novembra, podľa informácií z obecného
úradu ju využije aj naša obec.

Pred začiatkom saunovej sezóny sme
pristúpili k nutným drobným opravám.
Najvýraznejšia a najviditeľnejšia
zmena sú nové saunové dvere a závesy
v sprchových kútoch. Menej viditeľné
zmeny sú opravené zárubne, opravené
linoleum v oddychovej miestnosti a maliarske práce. V saune prebehla kontrola
z odboru hygieny z regionálneho úradu
verejného zdravotníctva s pozitívnym
hodnotením.
Všetkých vás radi privítame vo vynovených priestoroch od októbra.

Ladislav Odráška

František Lešš
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Ako sme na tom s triedením odpadu u nás?
V budúcom roku by sme mali vyseparovať polovicu komunálneho
odpadu.
V súčasnej dobe počúvame z každej strany o triedení a separovaní
odpadu. Táto téma je dôležitá najmä z hľadiska environmentalistiky
a ochrany životného prostredia. Aj
z toho dôvodu zverejňujú samosprávy tzv. hodnotu úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov. Ide o informáciu, koľko tá-ktorá samospráva
vytriedila odpadu za rok 2018.
Ide o pomerne jednoduchý výpočet. Sčíta sa hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov
(plasty, sklo, papier, bioodpad,
teda všetok odpad, ktorý nedávame
do komunálu) a vydelí sa hmotnosťou komunálnych odpadov vzniknutých v obci.
V našej obce sme za rok 2018
vyseparovali spolu 387 704 kg
odpadu. V obci vznikol komunálny odpad v hmotnosti 826 528 kg.
Hodnota vytriedenia komunálnych
odpadov činila teda v Hornej Krá-
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ľovej 46,91%. Ak by sme mali urobiť porovnanie, v roku 2017 bol
celoslovenský priemer takmer 30%.
Z tohto pohľadu je na tom naša obec
s triedením odpadu dobre.
Stále však nie je dôvod na spokojnosť. Naša republika si dala za cieľ
dosiahnuť do roku 2020 50-percentnú úroveň recyklácie komunálnych
odpadov podľa cieľov stanovených
v rámcovej smernici o odpade. Toto
číslo sa má postupne zvyšovať,
v roku 2025 by sme mali vyseparovať až 55% odpadu a v roku 2030
60%.
Spomínaná hodnota triedenia odpadov v jednotlivých samosprávach
má vplyv aj na poplatok za skládkovanie komunálnych odpadov, ktorý
vyplýva obciam a mestám zo zákona. Inak povedané, čím väčšie triedenie, tým menší zákonný poplatok. Podľa ministerstva životného
prostredia je cieľom tohto zákona
motivovať obce viac triediť.
Ladislav Odráška

Oznam
Obec v priestore zberného dvora zbiera čistý polystyrén,
ktorý občan z vriec vysype do triediaceho boxu. Polystyrén, ktorý nebude riadne očistený, nebude odobratý
a každý si ho musí očistiť alebo ho vyvezie na iné zberné
miesto, kde za tento odpad zaplatí.
Zároveň žiadame občanov, aby na zberný dvor nenosili
plastový odpad vo vreciach /pet-fľaše, plechovky, fólie.../,
vrecia s plastom zbiera ponitrianske združenie podľa harmonogramu každému pri dome. Na zberný dvor patrí len
tvrdený plast /rôzne hadice, plastové stoličky, bandasky.../
Žiadame občanov aby dodržiavali všetky oznamy
a neporušovali ich, lebo si zbytočne navyšujeme náklady
na zber odpadov.
Keď nevieme, kam patrí odpad ktorý nie je bežný, treba sa informovať na obecnom úrade.
A čo by sme mohli urobiť, aby odpad vôbec nevznikol?
Napr.:
• všimli ste si niekedy, v koľkých obaloch je ten- ktorý tovar zabalený? Uprednostnime nákup tovaru,
ktorý má najmenej obalov
• zameňte igelitku za plátennú tašku
• kupujme radšej väčšie balenia výrobkov
• nemusíme hneď všetko vyhadzovať, skúsme pre
nás nepotrebné veci (šaty, obuv, hračky, knihy,
nábytok a pod. ) ponúknuť niekomu inému, určite
ešte niekomu poslúžia.

3/19
Viete aké výhody má triedený zber
komunálnych odpadov v obci Horná Kráľová ?
Obec Horná Kráľová, vykonáva pravidelný zber triedených zložiek
komunálnych odpadov v spolupráci so svojím partnerom: Ponitrianskym
združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi , teda zabezpečuje
triedený zber nasledovných komodít – triedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré sú zbierané v nasledovných
nádobách:
V prípade ak občania obce
Horná Kráľová majú triedený
komunálny odpad, ktorý sa pre
svoj charakter alebo rozmer
nezmestí do 120 l nádob, môžu
tento odpad zadarmo odovzdať
na obecnom Zbernom dvore

Papier

Sklo

Plasty + Kovy+ VKM

Čo je to triedený zber komunálnych odpadov a prečo je potrebné odpady triediť?
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov,
kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako
samostatné druhy odpadov. Triedený zber je zber
vytriedených odpadov (t.j. konkrétne pre obec Horná
Kráľová, v ktorej pôsobí Ponitrianske združenie obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi sa jedná
o triedenie: – plastov + VKM/viacvrstvových
kombinovaných materiálov + kovových obalov,
papiera a skla). Nie sú žiadne závažné dôvody, prečo
by sme nemali triediť odpad. Všeobecne je možné
konštatovať, že triedením komunálneho odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku
spoločnosti, čo prinesie výhody vo forme environmentálnych, ekonomických ale aj sociálnych pozitív a benefitov.
Možno z nich spomenúť nasledovné:
Environmentálne výhody triedenia odpadu
✓ triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť do výrobného procesu t.j. ťažiť a získavať menej prvotných
surovín (ich náhrada alternatívnymi – z procesov recyklácie a pod.),
✓ menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
✓ budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
✓ spotrebovávať menšie množstvo energie.
Ekonomické výhody triedenia odpadu
✓ triedeným zberom je možné výhodnejšie a lacnejšie vyrábať určitú skupinu výrobkov
✓ šetrí sa spotreba energie a vstupných materiálov, čo má za následok zníženie nákladov na vstupy
✓ zlacnenie procesu výroby, ako aj celkovej ceny vyrobených výrobkov
✓ menšie investície do foriem zneškodňovania odpadov, ako aj infraštruktúry ohľadom zneškodňovania odpadov
✓ menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie resp. iné zneškodňovanie = znečisťovanie životného prostredia.
Sociálne výhody triedenia odpadu
✓ pomocou triedeného zberu a jeho nadväzujúcej infraštruktúry je možné zvyšovať zamestnanosť v regiónoch,
✓ zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšovať kvalita životného prostredia pre ľudí
✓ zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života, ako aj životného prostredia pre naše budúce generácie,
✓ triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne dochádza k environmentálnej výchove občanov.

Obec
Horná Kráľová
Našim partnerom pre triedený
zber komunálnych odpadov je:
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Aj tento rok počasie prialo hodovým slávnostiam
19. ročník obecných hodov sa tento rok
konal 7.9.2019. Veľká časť hodovej soboty
sa niesla v duchu hovoreného slova, spevu,
tanca a folklóru typického pre náš región.
Celým programom sprevádzala Mgr.Veronika Holubková. Po príhovore p. starostu
sa vyhodnotila súťaž vo varení gulášov. Zúčastnených bolo 8 družstiev z našej obce.
Pre účinkujúcich sa už tradične varil guláš,
ktorý pripravili pracovníci OU a dlhoročný
skúsený kuchár p. Miroslav Lenčéš. Ten
spolu so starostom odovzdali zástupcom
družstiev symbolickú cenu a diplom. Spestrením boli držkové guláše a fazuľový guláš.
Výnimočným bolo aj halászlé, ktoré pripravilo družstvo MO Csemadoku.
Kultúrny program otvorili žiaci ZŠ

v H. Kráľovej, ktorí vystúpili za doprovodu akordeónu s pásmom detských riekaniek, ľudových piesní a tancov. Deti zožali
aplauz, čo bolo veľkým povzbudením do ich

ďalšej práce vo folklórnom krúžku. Naše
miestne súbory pri MO Matice slovenskej
a MO Csemadoku obohatili program svojim
repertoárom národných a ľudových piesní
v slovenskom a maďarskom jazyku. Tradičnými hosťami bola aj spevácka skupina
z družobnej obce Kestúc, ktorá nám predviedla piesne v maďarskom ale aj slovenskom jazyku. V močenskom kroji vystúpila
FS Močenčanka a s doprovodom heligónky
náš program obohatili krásnymi piesňami
z nášho kraja a tiež aj maďarskou piesňou
preloženou do slovenského jazyka. S priazňou sa stretol aj FS Šaľan , ktorý sa v pásme
Pri mlyne predstavil pestrým vystúpením
slova, piesní a tancov. Do druhej časti, ktorá mala názov Tance šikovnosti, folkloristi
zapojili aj našich občanov
z hľadiska. FS Kráľovanky v hornokráľovských
krojoch za doprovodu ĽH
Hron sa tešili tiež veľkému
úspechu. ĽH Hron krásne dopĺňala spev mladých
i dospelých členiek súboru.
Záver hlavného programu v ľudovom tóne patril Heligonkárom z Klubu
zdravotne
postihnutých
z Dolnej Stredy, kde sa
predstavili chlapi heligonkari a spevom ho spestrili dve speváčky.
Predstavili sa piesňami z okolia Serede.
Avizovaným prekvapením bola mladá kapela ROYAL GUN, ktorej sme dali možnosť

prezentovať sa. Mladí ľudia z našej obce
a obce Močenok, ktorí sa venujú hre a spevu nám predstavili svoju tvorbu v niekoľkých skladbách. Do jednej skladby zapojili
aj našu FS Kráľovanky. Na záver sa moderátorka rozlúčila a poďakovala všetkým
zúčastneným za vystúpenia. Zmenou v tradičnosti malo byť vystúpenie kapely Valkýra Kabát Revival, ktorá hrá rockový štýl
hudby a prezentovali skladby českej kapely
Kabát. Táto zmena sa však u veľkej väčšiny
návštevníkov hodov nestretla s očakávaným
pozitívnym ohlasom. Po tomto vystúpení
hrala do tanca hudobná supina UNI SONG.
Aj počas týchto večerných vystúpení sme
sa stretli s výpadkami elektrickej energie,
ktoré komplikovali produkciu hudby. Tieto
problémy malo z časti na svedomí aj upršané počasie. Sprievodnými akciami v areáli FŠ bolo maľovanie na tvár, skákací hrad
a stánky s hračkami a balónmi, ktoré zaujali
najmä deti. MO Matice slovenskej pripravil výstavu v priestoroch klubu mladých.
Tá bola tento rok venovaná histórii obliekania našich predkov, konkrétne ženským pokrývkam hlavy - čepcom, šatkám a stuhám.
Verím, že aj napriek nedostatkom si každý v tomto dni našiel to, čo ho potešilo
a zaujalo.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí zabezpečili prípravu tohto dňa
a obetovali svoj voľný čas v prospech všetkých občanov našej obce.
Mariana Zabáková

Výstava Ako sa upravovali naši predkovia
Miestny odbor Matice slovenskej pripravil pre všetkých občanov a milovníkov folklóru ďalšiu výstavu zo série „Z histórie
našej obce“. Výstava bola súčasťou nedeľného hodového popoludnia a uskutočnila sa 8. septembra 2019 v Klube mladých.
Tento v poradí už jedenásty ročník sa zameral špeciálne
na jednu časť ženského kroja. Bol ním hlavne čepiec, šatka
a spôsob ich úpravy. Návštevníci sa oboznámili s ich históriou,
odkiaľ sa dostali do našich oblastí, kde sa vyrábali, aké druhy
poznáme a ktoré z nich tvorili súčasť nášho kroja. Pôvodných
čepcov sa zachovalo veľmi málo. Príčinou bola jemná čipka,
ktorej nitky sa po rokoch ľahko trhali a poškodzovali čipku. Na
výstave bola jedinečná možnosť vidieť pokope niekoľko desiatok čepcov a obdivovať ich krásu. Ďalšiu časť výstavy tvorili
šatky. Vydaté ženy si ich uväzovali na čepiec a slobodné dievčatá priamo na vlasy. Na ukážku boli hlavne šatky z modrotlače,
ale našli sa aj krásne ručne vyšívané farebné šatky. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy bol aj zobrazený postup, ako sa upravovali vlasy, nasadil čepiec a nakoniec upravila šatka. Návštevníci
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si na záver mohli na starých fotografiách pozrieť, ako krásne sa
dokázali v minulosti ženy upravovať.
Vladimír Lovász
predseda MOMS

3/19
Kultúra v našej obci
Z uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatí vyberáme:
• 13. júla sa mal konať 7. ročník Pivného festivalu, ale pre nepriaznivé
počasie sa tento rok Pivný festival nekonal. Organizátori podujatie presunuli na mesiac august a to 17. 8. KFC Horná Kráľová pripravili športové popoludnie, Malý pivný festival a program pre deti. Večer hral DJ
Erik Cors.
• V sobotu 27.7. sa uskutočnil X. ročník Rómskeho hudobného festivalu.
Festival začal o 16,00 hod. a vystúpilo 7 kapiel. Avšak tak ako minulý
rok, aj tento bol festival predčasne ukončený.
• 7. septembra obec a miestne kultúrne stredisko pripravilo Obecné dni –
Hody 2019
Pripravujeme:
• 4.10.2019 pripravujeme slávnostné otvorenie kultúrneho domu
• 5.10.2019 koncert Kandráčovcov v novom kultúrnom dome so začiatkom o 17,00 hod.
• Miestny spolok zdravotne postihnutých pripravuje pre svojich členov
slávnosť sv. Mikuláša.
• Obec v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom zorganizuje 6. ročník Vianočných trhov na našom trhovisku.
• V mesiaci december miestne kultúrne stredisko so základnou a materskou školou pripravuje Vianočnú akadémiu.
Anna Vencelová
Oznam
Kultúrna komisia v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov občanov
plánuje na jar budúceho roka zrealizovať resp. obnoviť tradíciu vynášania
moreny. Ak majú občania záujem byť súčasťou obnovenia tejto tradície
a podieľať sa na nej akýmkoľvek spôsobom, nech kontaktujú p. Lenickú
na telefónnom čísle 0918570302.

Poplatky v časopise Kráľovské zvestí od 1.7.2019
Celá strana A4 - domáci 40 eur, cudzí 60 eur
½ strany A4 - domáci 20 eur, cudzí 30 eur
¼ strany A4 - domáci 10 eur, cudzí 15 eur
1/8 strany A4 - domáci 5 eur, cudzí 8 eur
Riadková inzercia: slovo/znak - 0,10 eur, foto/sken - 3,50 eur
Pod pojmom „domáci“ sa rozumie fyzická osoba s adresou trvalého pobytu
v obci Horná Kráľová a právnická osoba s adresou sídla alebo prevádzkarne
na území obce Horná Kráľová.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Blahoželáme novomanželom:
Matúš Buch (Hlohovecká 283/9)
a Júlia Čekaňáková (Košice-Staré
Mesto)
Roman Padlák (Hlavná 11/22)
a Miroslava Stanojevičová (Hlavná 11/22)
Vojtech Kollár (Vinohradnícka 615/40)
a Ing. Petra Balážová (Šaľa-Veča)
Michaela Vöröšová (Sereďská 664/27)
a Jaroslav Držík (Nitra-Klokoična)
Tomáš Kališ (Nad Humnami 433/38)
a Ing. Diana Gyepesová (Kolíňany)

Vitajte medzi nami:
Maximilián Suchý, Sereďská 567/64
Filip Horváth, Hlavná 89/60
Rebeka Sárköziová, Športová 34/10
Marko Slamka, Vinohradnícka 589/31
Marián Marczibányi, Nad Humnami 411/67
Lukáš Laluch, Malá Kráľová 181/118

Navždy nás opustili:
Estera Rábeková 89 rokov
Gabriel Slamka 81 rokov
Vlasta Harabišová 70 rokov
Ing. Milan Halomi 69 rokov
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