
 

Z á p i s n i c a 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa 28.05.2020 

o 17.00 hod. 

 

Prítomní: Emil RÁBEK,starosta obce 

Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav,Mgr. 

SLOVÁKOVÁ Diana,  ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, LENICKÝ  Marek,    

 

Neprítomní - ospravedlnení:   Ing. STRAŇÁK Štefan,  Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana   

  

Ďalší prítomní:  Mgr. KOPIARY Miloš,  hlavný kontrolór obce 

                          LENČÉŠOVÁ Anna, 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. Informatívna správa o investičných akciách obce 

6. VZN č.1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horná 

Kráľová 

7. Informatívna správa o prideľovaní bytov 

8. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2019 

9. Rôzne 

10. Záver 

  
 

Starosta obce p. Emil Rábek zvolal tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou  zo 

dňa 22.05.2020 ( 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 a   Mgr. Miloša   Kopiaryho, hlavného kontrolóra obce.   

  

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

OZ je uznášania schopné. (príloha č.2). 

 Predniesol program rokovania  

 

 

 

Program s pripomienkami: 

 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ 

3. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

4. Interpelácie poslancov 

5. Informatívna správa o investičných akciách obce 



6. VZN č.1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horná 

Kráľová 

7. Informatívna správa o prideľovaní bytov 

8. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2019 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

 

Uznesenie č.  184-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaný 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:  Mareka Lenického a Františka Lešša 

              

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

 

Uznesenie č.  185-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice  z tretieho zasadnutia OZ 

poslancov v zložení :  Marek Lenický a František Lešš. 

 

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:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

 

Uznesenie č.  186-III.-OZ/2020 

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: 

           Mgr. Diana Slováková - predseda 

            Ondrej Števko- člen 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

Uznesenie č.  187-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Diana Slováková - predseda 

Ondrej Števko - člen 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia z novembrového  zasadnutia OZ  

( príloha č.3 ) 

 

 

Uznesenie č.62-II.-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, Uznesenie č. 125- VI.-OZ/2019,Uznesenie č. 133- VII.-OZ/2019, Uznesenie č. 166-

VIII.-OZ/2019, Uznesenie č. 167-VIII.-OZ/2019, Uznesenie č.176-II.-OZ/2020, Uznesenie č. 

182-II.-OZ/202, Uznesenie č. 183-II.-OZ/2020 sú v riešení 

 

 

 



 

Uznesenie č.173-II.-OZ/2020, Uznesenie č. 174-II.-OZ/2020, Uznesenie č. 175-II.-OZ/2020,   

Uznesenie č. 177-II.-OZ/2020,  Uznesenie č. 178-II.-OZ/2020,  Uznesenie č. 181-II.-OZ/2020  

sú splnené. 

 

Mgr. Odráška sa informoval ohľadom uznesenia číslo 133-VII.-OZ/2019, či sa budú pri soche 

Božské srdce sadiť nové stromky. 

Starosta obce uviedol, že sa pri soche nasadia nízkokmenné tuje, ktoré vyrastú do výšky 150 

cm. 

Mgr. Odráška sa opýtal, že v akom štádiu riešenia je uznesenie číslo 182-II.-OZ/2020. 

Starosta odpovedal, že zmluva už je, ale je potrebný ešte urobiť geometrický plán. Ten príde 

zamerať pán Benko 29.05.2020. Ďalej uviedol, že  poslanci ešte neschválili cenu za prenájom 

za m
2
. 

Mgr. Slováková sa opýtala na uznesenie číslo 176-II.-OZ/2020 v akom je štádiu. Mgr. 

Slováková poslala mailom Mgr. Holečkovej, ekonómke obecného úradu kontakt na audítora. 

Starosta odpovedal, že bolo vyhlásené výberové konanie už viackrát ale nikto sa neprihlásil. 

Ďalej uviedol, že vie o jednej audítorke, ale sa musí informovať, či bude ochotná prísť urobiť 

audit . 

 

Uznesenie č.  188-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

 

Neboli žiadne pripomienky 

 

 

K bodu 4 – Interpelácia poslancov 

Mgr. Slováková mala viacero otázok, a síce: Pri dome ako býva pani Brežná je veľmi 

zarastený živý plot popri chodníku.. Bolo by dobré ho upraviť. Ako je skládka zeleného 

odpadu po pravej strane sú stromy, ktoré sú naklonené k ceste a majú v kmeni veľké diery. 

Mala by sa urobiť revízia stromov. Kedy sa odprace odpad pri kultúrnom dome, koľko máme 

namontovaných kamier a koľko ďalších kamier ešte bude mať obec.  

Starosta informoval, že v obci boli namontované tri kamery a na budúci rok môže obec opäť 

požiadať o ďalšie kamery. Jedna kamera je umiestnená ako je autobusová zastávka smerom 

na Močenok,   druhá je namontovaná pred obecným úradom a tretia  na zbernom dvore. 

Ing. Klinka sa opýtal, že koľko dní kamery uchovávajú záznam. 

Starosta odpovedal, že kamerový záznam sa uchováva 17 dní. 

p. Lešš  navrhol, aby bola namontovaná aj kamera pri skládke zeleného odpadu. Pri skládke 

mali namontované dve fotopasce, niekto jednu odcudzil. Ďalej navrhol, aby sa častejšie 

v rozhlase hlásilo, že v sobotu od 9.00 h – 13.00 h je otvorená skládka zeleného odpadu. 

Ing. Šoka  informoval o požiadavke na úpravu povrchu násypu po vyčistení kanálu. 

 

 

 

K bodu 5 – Informatívna správa o investičných akciách 
Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania informoval o tom, že  

žiadne investičné akcie sa nebudú robiť, nakoľko nie sú na to finančné prostriedky.  

 



 

Dokončuje sa kultúrny dom. Na ul. Školská  sa začali robiť rozvody na optickú sieť. Urobilo 

sa druhé detské ihrisko. 

Starosta obce informoval o tom, že cca o mesiac sa bude robiť kanalizácia na Školskej ul. II. 

Už je tam elektrika a plyn. Pri ďalších prácach sa bude musieť dávať veľký pozor. Čo sa týka 

kanalizácie bol viackrát u riaditeľa vodární. Dohodli sa s riaditeľom, že ak bude potrebné, že 

aj obec pomôže pri prácach na Školskej ul. s technikou obce. Starosta uviedol, že cca pred 

troma týždňami bol riaditeľ vodární na obhliadke ulice, kde sa má robiť kanalizácia. 

Mgr. Odráška sa opýtal, či je už z vnútra  kultúrny dom urobený, a či je namontovaná aj 

klimatizácia. 

Ing. Šoka odpovedal, že kultúrny dom je vo vnútri urobený. V kultúrnom dome je 

namontovaná rekuperačná jednotka, ktorá zabezpečuje vetranie s možnosťou chladenia (v 

letnom období) a ohrievaním vzduchu (v zimnom období). 

Mgr. Odráška sa pýtal, či sa niečo robilo s domom smútku. 

Ing.Šoka mu odpovedal, že projekt sa už rozbehol, doťahujú sa ešte nejaké papierovačky. 

Termín dokončenia  je rok 2022. 

 

 
Uznesenie č.  189-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách 

obce. 

 

 

K bodu 6 – VZN č.1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci 

Horná Kráľová(príloha č. 4) 

Starosta obce obce predložil VZN č. 1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev v obci Horná Kráľová.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

Uznesenie č.  190-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev v obci Horná Kráľová. 

 

 

K bodu 7 – Informatívna správa o prideľovaní bytov (príloha č.5) 

Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce predniesol správu ohľadom prideľovania nájomných 

bytov.  

1 – izbový byt na Hlavnej ulici 17/6, 951 32 Horná Kráľová bol pridelený p. Václavovi 

Harabišovi, bytom Nad Humnami č. 400, 951 32 Horná Kráľová od 01.06.2020. 

Ak by pán Václav Harabiš pridelený byt odmietol, ako náhradníčka bola schválená pani 

Sidónia Hozáková, bytom Kmeťová 22/4, 949 01 Nitra – Diely . 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

 

Uznesenie č.  191-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie 1 – izbového bytu na Hlavnej ulici 17/6, 951 

32 Horná Kráľová p. Václavovi Harabišovi, bytom Nad Humnami č. 400, 951 32 Horná 

Kráľová od 01.06.2020. 

Ak by pán Václav Harabiš pridelený byt odmietol, ako náhradníčka bola schválená pani 

Sidónia Hozáková, bytom Kmeťová 22/4, 949 01 Nitra – Diely . 

 

 

3 – izbový byt na Vinohradníckej ul.606/13, 951 32 Horná Kráľová  bol pridelený pani Eliške 

Velčickej, bytom Hlavná 17/5, 951 32 Horná Kráľová od 01.07.2020. 

Ak by pani Eliška Velčická pridelený byt odmietla, ako náhradníčka bola schválená pani 

Mária Hadnaďová, bytom Sliváš II. č.- 347, 951 32 Horná Kráľová . 

 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

Uznesenie č.  192-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie 3 – izbového bytu na Vinohradníckej ul. 

606/13, 951 32 Horná Kráľová  pani Eliške Velčickej, bytom Hlavná 17/5, 951 32 Horná 

Kráľová od 01.07.2020. 

Ak by pani Eliška Velčická pridelený byt odmietla, ako náhradníčka bola schválená 

pani Mária Hadnaďová, bytom Sliváš II. č.- 347, 951 32 Horná Kráľová . 

 

 

 2 – izbový byt na Hlavnej ulici 17/5, 951 32 Horná Kráľová bol pridelený pani Márii 

Hadnaďovej, bytom Sliváš II. č.- 347, 951 32 Horná Kráľová od 01.07.2020. 

Ak by pani Mária Hadnaďová byt odmietla, ako náhradníčka bola schválená pani Šarlota 

Bihariová, bytom Malá Kráľová 131, 951 32 Horná Kráľová. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Hlasovanie: 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 



 

Uznesenie č.  193-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 2 – izbový byt na Hlavnej ulici 17/5, 951 32 Horná 

Kráľová pani Márii Hadnaďovej, bytom Sliváš II. č.- 347, 951 32 Horná Kráľová od 

01.07.2020 za predpokladu, že p. Eliška Velčická príjme 3 – izbový byt na ul. 

Vinohradnícka č. 606/13, 951 32 Horná Kráľová. 

Ak by pani Mária Hadnaďová pridelený byt odmietla, ako náhradníčka bola schválená 

pani Šarlota Bihariová, bytom Malá Kráľová 131, 951 32 Horná Kráľová. 

 

 

 

K bodu 8 – Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2019 (príloha č.6) 

Starosta obce informoval prítomných o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov so 

stavom k 31.12.2019 (viď. príloha) 

 

 

Uznesenie č.  194-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu  o výsledku inventarizácie 

majetku a záväzkov so stavom k 31.12.2019. 

 

 
 

K bodu 9 –  Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o riešeniach počas Koronavírusu COVID 19. 

Obec mala 6 rodín v karanténe. Poďakoval poslancom p. Lenickému a Mgr. Odráškovi, ktorí 

roznášali dôchodcom letáky a rúška, ďalej poďakoval Ing. Petrovi Šokovi, ktorý nosil nákupy 

rodinám, ktoré boli v karanténe. Mgr. Slováková uviedla, že aj ona pomáhala pri zhotovovaní 

rúšok – strihala a žehlila rúška. 

Starosta obce informoval, že zabezpečil zadarmo dezinfekčné prostriedky a hygienické 

rukavice.  

V pondelok 01.06.2020 nastupuje do školy 1. až 5. ročník a otvára sa aj materská škola. Do 

základnej školy nastúpila nová ekonómka Ing. Zita Benczyová. Dokončilo sa nové detské 

ihrisko. 

Mgr. Odráška navrhol, aby sa poslanci vzdali odmien, ktoré im prislúchajú za zasadnutia OZ 

v roku 2020. 

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór vysvetlil poslancom postup akým spôsobom by to mali 

urobiť. 

Ing. Šoka navrhol, aby sa k tejto téme vrátili v mesiaci december, keďže odmeny za 

zasadnutia sa vyplácajú na konci roka. 

Ing. Peter Šoka navrhol zrušiť uznesenie č.244-XI.-OZ/2015 z dôvodu, že každý predaj 

obecného pozemku musí byť podložený znaleckým posudkom (príloha ač.7). 

Uznesenie č.244-XI.-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Kráľová 

schvaľuje 

poplatok za predaj obecného pozemku v sume 10 €/m² v prípadoch osobitného zreteľa 

s účinnosťou od 01.01.2016 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 



 Hlasovanie: 

ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický)  

PROTI:  0  

ZDRŽAL SA:  0  

 

Uznesenie č.  195-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 244-XI.-OZ/2015, v ktorom bol schválený 

poplatok za predaj pozemku v sume 10 €/m
2
 v prípadoch osobitného zreteľa 

v s účinnosťou od 01.01.2016. 

 

  

Ing.Šoka, zástupca starostu obce informoval prítomných, že OZ Monika zaslalo žiadosť 

o dofinancovanie sociálnej služby za vlaňajší rok a za rok 2020 ( príloha č.8).   Obec nemá 

s OZ Monika uzatvorenú zmluvu. Poslanci navrhli žiadosť postúpiť  právnikovi obce JUDr. 

Jozefovi Czibulovi, aby napísal stanovisko k tejto žiadosti. 

 

Na druhom zasadnutí OZ dňa 03.03.2020 sa v bode č. 20 prehodnocoval plat starostu obce. 

Mgr. Diana Slováková podala návrh, aby bol starostovi schválený plat  s 0% -ným navýšením 

(základný plat) od 01.03.2020 na dobu počas volebného obdobia. Týmto schválením by sa 

zrušilo uznesenie č. 24-I.-OZ/2018.  

Starosta obce toto uznesenie - Uznesenie č.183-II.-OZ/2020 nepodpísal a požiadal 

o stanovisko právnika obce.  

Ing. Peter Šoka prečítal poslancom stanovisko právnika obce JUDr. Jozefa Czibulu k zníženiu 

platu starostu (  príloha č.9).   

Mgr. Kopiary, hlavný kontrolór obce uviedol, že je to na poslancoch OZ či budú prelomovať  

sistačné právo starostu obce  alebo nie, a vtedy po troch mesiacoch toto uznesenie stratí 

platnosť. Či bude OZ znovu hlasovať o plate starostu je zasa na zvážení poslancov. 

 

Ing. Peter Šoka informoval o otvorení prevádzky a otváracej doby Dar&Kvet u Papyho, pre 

Tomáša Pápaya, bytom Hlavná 512/59, 951 32 Horná Kráľová s termínom otvorenia 

prevádzky dňa 31.08.2020. 

 

Uznesenie č.  196-III.-OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie otvorenie prevádzky a otváraciu dobu  

Dar&Kvet u Papyho pre Tomáša Pápaya, bytom Hlavná 512/59, 951 32 Horná Kráľová 

s termínom otvorenia prevádzky dňa 31.08.2020. 

Otváracia doba predajne Dar&Kvet u Papyho: 

Pondelok      08.00 hod – 12.00     13.00 – 17.00 

Utorok          08.00 hod – 12.00     13.00 – 17.00 

Streda           08.00 hod – 12.00     13.00 – 17.00 

Štvrtok         08.00 hod – 12.00     13.00 – 17.00 

Piatok           08.00 hod – 12.00     13.00 – 17.00 

Sobota          08.00 hod – 12.00 

Nedeľa          zatvorené 

 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že  obec dostala na mesiac máj o 41% 

podielových daní menej. Koľko príde na budúci mesiac sa zatiaľ nevie. Obedy pre dôchodcov sa budú 

naďalej nosiť z Hotela z Močenku, nakoľko z hygienických dôvodov zo školskej jedálne by sa museli 

rozvážať v jednorazových plastových obaloch. 
 



 

K bodu 10   - Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.20 hod. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Lenčéšová 

               Horná Kráľová, dňa 28.05.2020 

 

 

 

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

 

                                                                                                       Emil  R á b e k 

                                                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

František Lešš                                                                    --------------------------------------- 

 

Marek Lenický                                                                  --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


