Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného
dňa 18.03.2021 o 17.00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, LEŠŠ
František, ŠTEVKO Ondrej, LENICKÝ Marek, Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana, Ing. STRAŇÁK
Štefan, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana
Ďalší prítomní:

Mgr. KOPIARY Miloš, hlavný kontrolór obce
LACKO Peter, Green Energy Holding, s.r.o.
LACKO Tomáš, Green Energy Holding, s.r.o.

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. Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
6. Informatívna správa k investičným akciám obce
7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
8. DHZ – Zaradenie nových členov
9. SYNOTTIP, a.s. – žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení
10. Pénzešová Mária – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11. Rôzne
- Ponuka Google Business View
- Ponuka – Turistická mapa katastra obce
- Veterná elektráreň Green Energy Holding
- Opatrovateľská služba Cabaj Seniori
12. Záver
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce, zvolal prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
pozvánkou zo dňa 08.03.2021 (príloha č.1).
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
• Rokovanie OZ otvoril a viedol Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce.
• Privítal všetkých prítomných. V úvode privítal Mgr. Miloša Kopiaryho, hlavného
kontrolóra obce, p. Petra Lacka a p. Tomáša Lacka, predstaviteľov spoločnosti Green
Energy Holding, s.r.o., prítomných poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.
• Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 9 poslanci
a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.
• Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov bolo pozmenené. Bod č. 11.
Rôzne c/ Veterná elektráreň sa presúva za bod č. 1.
• Pozmenený program bol prítomnými poslancami schválený.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva
a návrhovej komisie
• Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú.
• Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ondreja Števka a Ing. Michala Klinku.

•

V rámci procedurálnych vecí zástupca starostu obce navrhol nasledovné zloženie
pracovného predsedníctva:
- Ing. Šoka Peter, zástupca starostu obce
- Mgr. Odráška Ladislav

•

Do návrhovej komisie zástupca starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Lešš František, predseda
- Lenický Marek, člen

Uznesenie č. 228-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia OZ poslancov Ondreja Števka
a Ing. Michala Klinku.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 229-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Ing. Peter Šoka
- Mgr. Odráška Ladislav
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 230-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Lešš František, predseda
- Lenický Marek, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Navrhovaný 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. Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
6. Informatívna správa k investičným akciám obce
7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
8. DHZ – Zaradenie nových členov
9. SYNOTTIP, a.s. – žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení
10. Pénzešová Mária – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11. Rôzne
- Ponuka Google Business View
- Ponuka – Turistická mapa katastra obce

- Veterná elektráreň Green Energy Holding
- Opatrovateľská služba Cabaj Seniori
12. Záver
Hlasovanie za pôvodný program:
ZA: 0
PROTI: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 0
Pôvodný program nebol schválený.
Uznesenie č. 231-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje program rokovania piateho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Veterná elektráreň – Green Energy Holding
3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
4. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
5. Interpelácie poslancov
6. Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
7. Informatívna správa k investičným akciám obce
8. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
9. DHZ – Zaradenie nových členov
10. SYNOTTIP, a.s. – žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení
11. Pénzešová Mária – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
12. Rôzne
- Ponuka Google Business View
- Ponuka – Turistická mapa katastra obce
- Opatrovateľská služba Cabaj Seniori
13. Záver
O 17,10 hod prišiel poslanec Ing. Štefan Straňák.
K bodu 2 – Veterná elektráreň /Príloha č. 3/
Pán Lacko zo spoločnosti Green Energy Holding, s.r.o. predniesol poslancom zámer a možnú
spoluprácu pri realizovaní výstavby veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.
Pri lokalite veterného parku na území katastra obce rozhodovali faktory:
- dostatočná vzdialenosť od obytnej zástavby, ktorá podľa hlukového merania vyšla
na 1 km,
- umiestnenie mimo chránených území prírody,
- dobré veterné podmienky pre ekonomické využitie veternej energie,
- možnosť pripojenia do distribučnej siete.
Umiestniť by chceli 7 kusov veterných veží v maximálnej výške 270 m.

Obec by dostala od firmy paušálny finančný príspevok vo výške 7.000 Eur za 1 VE za 1 rok.
Celkový ročný finančný prínos pre obec za 7 VE by bol 49.000 Eur + 14.000 Eur
za prenájom pozemkov pre 2 ks vrtúľ.
Uznesenie č. 232-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu o možnosti spolupráce pri realizovaní výstavby
veterného parku Horná Kráľová, prednesenú spoločnosťou Green Energy Holding, s.r.o.
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ (Príloha č. 4)
Uznesenie č. 233-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 216-VI.-OZ/2020, 217-VI.-OZ/2020, 218-VI.-OZ/2020, 219-VI.-OZ/2020,
220-VI.-OZ/2020, 221-VI.-OZ/2020, 222-VI.-OZ/2020, 223-VI.-OZ/2020, 224-VI.-OZ/2020,
225-VI.-OZ/2020, 203-IV.-OZ/2020, 204-IV.-OZ/2020, 205-IV.-OZ/2020 - sú splnené
- uznesenia č. 62-II.-OZ/2019, 98-V.-OZ/2019, 106-V.-OZ/2019, 109-V.-OZ/2019,
125-VI.-OZ/2019, 176-II.-OZ/2020, 206-IV.-OZ/2020 – sú v riešení
K bodu 4 – Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
Neboli žiadne pripomienky.
K bodu 5 – Interpelácie poslancov
Interpeloval poslanec František Lešš ohľadom chodníkov, rigolov a obrubníkov v obci.
Ing. Peter Šoka mu odpovedal, že obec zakúpi lyžicu na čistenie jarkov.
Ďalej informoval, že s poslancom Ing. Michalom Klinkom by prešli celú obec
a označovali by všetky výtlky v obci a tie by sa tento rok opravili so zamestnancami obce,
ktorí budú zaškolený od firmy.
Interpelovala poslankyňa Ing. Zuzana Sláviková ohľadom osadenia dopravného
zrkadla ako sa vychádza z ulice Školská na ulicu Sereďská.
Ing. Šoka Peter jej odpovedal, že dopravné zrkadlo sa zaobstará alebo zakúpi a môže byť
osadené.
Poslanec Mgr. Odráška Ladislav informoval poslancov o získanom grante
pre OZ Život pod Tópartom, na obnovu artézskej studne v centre obce Horná Kráľová.
Občianske združenie podalo žiadosť na finančný príspevok na projekt a z nadácie VÚB banky
získali grant vo výške 1500,- Eur. Chceli by vyčistiť a namaľovať artézsku studňu v centre
obce a následne vybudovať oddychovú zónu v jej blízkosti.
Ing. Šoka Peter informoval, že oslovil krajinných architektov na vypracovanie cenovej
ponuky na obnovu celej hlavnej ulice v rámci výsadby, aby nám pripravili štúdiu podľa ktorej
by sme upravovali centrum obce. V rámci tohto projektu by mali riešiť aj oddychovú zónu
pri artézskej studni v centre obce. Preto navrhol Mgr. Odráškovi, aby sa spojil s touto firmou
a dohodli sa na ďalšej spolupráci.
Uznesenie č. 234-I.-OZ/2021
OZ súhlasí s obnovou artézskej studne v centre obce Horná Kráľová, ktorú vykoná
OZ Život pod Tópartom.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Interpelovala poslankyňa Mgr. Diana Slováková ohľadom vyčistenia parku na ulici
Nad Humnami a či by sa dala s každou časťou zelene hneď opraviť aj takú istú časť chodníka.
Ing. Peter Šoka informoval, že to bude zaradené do investičných akcií obce.
K bodu 6 - Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Záverečný účet obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bol
zverejnený na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ (príloha č. 5).
Hlavný kontrolór obce podal stanovisko k záverečnému účtu obce Horná Kráľová
za rok 2019 (príloha č. 6). Vo svojom stanovisku odporúča schváliť celoročné hospodárenie
obce Horná Kráľová za rok 2019 bez výhrad.
Uznesenie č. 235-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 7- Informatívna správa k investičným akciám obce
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce informoval o investičných akciách:
a) Obec opätovne podala žiadosť na zateplenie a výmenu kotla v Materskej škole.
b) Dobudovanie vodovodu a kanalizácie na IBV Školská II.
Kanalizácia je na ulici Školská II už hotová. Horná ulica je napojená na vodovod.
V rámci výkopu vodovodu sa bude robiť hneď aj elektrika na pouličné osvetlenie.
c) Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice
Firma, ktorá vyhrala súťaž na realizáciu, začne s výstavbou od 22.03.2021.
d) Prestrešenie domu smútku – rekonštrukcia.
Projekt na prestrešenie domu smútku máme hotový. MAS VITIS však stopla všetky akcie
kvôli momentálnej krízovej situácii.
Ing. Zuzana Sláviková sa ponúkla, že zistí či sa dá podať žiadosť na poskytnutie dotácie
na prestrešenie domu smútku, nakoľko projekt je hotový.
e) Vyrúbanie stromov v areáli ZŠ
Na základe osobnej obhliadky bol posúdený zdravotný a technický stav drevín, ktoré sú
situované medzi budovou Základnej školy a multifunkčným ihriskom - 14 ks a popri
príjazdovej ceste do areálu základnej školy – 7 ks. Dreviny v celkovom počte 21 ks,
sú v stave havarijnom a odporúča sa ich odstránenie v čo najkratšom čase. Ich
odstránenie sa podmieňuje nahradením novými výsadbami listnatých drevín.
Mgr. Odráška Ladislav informoval, že OZ Život pod Tópartom podal žiadosť na MAS
na náhradnú výsadbu v počte 15 ks líp. Ak bude projekt úspešný tak získajú 2500,- Eur,
čo by obec ušetrila na náhradnú výsadbu stromov v areáli základnej školy.

Uznesenie č. 236-I.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce.
K bodu 8 - Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce Horná Kráľová, zaslal Súhrnnú správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 e-mailom na obecný úrad
s požiadavkou o zaradenie do programu najbližšieho rokovania OZ (Príloha č. 7).
Uznesenie č. 237-I.-OZ/2021
OZ:
A) prerokovalo súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
B) berie na vedomie súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020.
K bodu 9 - DHZ – Zaradenie nových členov
Dobrovoľný hasičský zbor podal žiadosť o zaradenie nových členov do svojho zboru. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schválilo zaradenie nových členov do DHZ Horná
Kráľová (príloha č. 8).
Uznesenie č. 238-I.-OZ/2021
OZ schválilo v zmysle ustanovení § 5 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských
jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov týkajúce sa hasičských jednotiek
zaradenie nových členov do Dobrovoľného hasičského zboru obce Horná Kráľová:
- do funkcie technika – strojníka: Lešš Silvester, nar. 9.3.1985, trvale bytom Horná
Kráľová, Sereďská 358,
- do funkcie technika – strojníka: Zeleňák Igor, nar. 20.7.1972, trvale bytom Horná
Kráľová, Hlavná 485,
- do funkcie starší hasič: Lenický Ivan, nar. 12.8.1986, trvale bytom Horná Kráľová,
Sereďská 641,
- do funkcie starší hasič: Žiaková Anežka, nar. 24.2.1987, trvale bytom Horná
Kráľová, Nad Humnami 536,
- do funkcie starší hasič: Ing. Žiak Vladimír, nar. 20.11.1974, trvale bytom Horná
Kráľová, Nad Humnami 536,
- do funkcie starší hasič: Tóthová Jana, nar. 9.2.1972, trvale bytom Horná Kráľová,
Malá Kráľová 240,
- do funkcie hasič: Brindza Martin, nar. 7.12.1992, trvale bytom Horná Kráľová,
Malá Kráľová 168.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 10 - SYNOTTIP, a.s. – žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení /Príloha
č. 9/
Spoločnosť SYNOTTIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad Matejovce, IČO: 36 472 565, si podala žiadosť na obecný úrad o udelenie súhlasu
s prevádzkovaním kurzových stávok v herni na adrese: Hostinec Kráľovan, Hlavná 482/109,

951 32 Horná Kráľová. OZ predmetnú žiadosť prorokovalo a uzniesla sa, že do 31.12.2021
vydá súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok.
Uznesenie č. 239-I.-OZ/2021
OZ súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok v herni Hostinec Kráľovan, Hlavná
482/109, 951 32 Horná Kráľová do 31.12.2021, pre spoločnosť SYNOTTIP, a.s., so sídlom
Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 11 - Pénzešová Mária – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku /Príloha č. 10/
Pénzešová Mária, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 170/90 podala žiadosť
o odkúpenie časti obecného pozemku z parcelného čísla 299/6 v časti Malá Kráľová,
vo výmere cca 20 m2. Po schválení žiadosti by dala vypracovať geometrický plán, kde bude
presne zameraná výmera parcely. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetnú žiadosť
a uzniesli sa schváliť zámer prevodu nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 240-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje zámer prevodu nehnuteľnosti – pozemok vo výlučnom vlastníctve obce
Horná Kráľová, časť parcely E-KN č. 299 vo výmere cca 20 m2, vedenej katastrálnym
odborom Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 2930, presná výmera
bude určená geometrickým plánom na náklady žiadateľky p. Márie Pénzešovej, trvale
bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 170/90.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 12 - Rôzne
Mgr. Ladislav Odráška podal poslancom zámer OZ Život pod Tópartom, že by chceli
vybudovať turistický chodník na Tóparte.
František Lešš podal podnet, aby sa upratal odpad pri starej hasičskej zbrojnice na ulici
Hlavná. Ing. Peter Šoka mu odpovedal, že obec má objednanú drtičku a všetok odpad podrtí
a to sa potom využije na cestu IBV Školská II. Tento podnet je v riešení.
Google Business View – ponuka na virtuálnu prehliadku /Príloha č. 11/
Ing. Peter Šoka predniesol poslancom OZ ponuku k virtuálnej prehliadke Google Business
View. Je to moderná 3D prezentácia, kde môžeme prezentovať naše priestory (kostol, ZŠ
s MŠ, Obecný úrad, kultúrny dom...) priamo v Google Maps a Google Search. Ku každej
prezentácii získame tiež sériu klasických 2D fotografií. Všetky tieto materiály vieme použiť
aj na vlastných webových stránkach. Poslanci prerokovali ponuku a uzniesli sa na tom,
že do ďalšieho zasadnutia OZ firma podá cenovú ponuku aj s konkrétnou sumou a poslanci
potom prerokujú ponuku ešte raz a vyjadria sa k nej.

Turistická mapa katastra obce – ponuka /Príloha č. 12/
Ing. Peter Šoka predniesol poslancom ponuku na turistickú mapu katastra obce. Firma vie
dodať turistickú mapu, kde budú zakreslené turistické a cyklistické trasy, náučné chodníky.
Základný mapový podklad je topografická mapa. Na mape vieme zaznačiť zaujímavé body
obce, text a fotografie. Firma ponúka aj klasickú skladaciu mapu, ktorú vie obec využiť
na rôzne účely. Poslanci prerokovali ponuku na turistickú mapu obce a uzniesli sa, aby firma
oslovila MAS VITIS kde by mohli spraviť mapu aj pre ďalších 11 obcí, kde by bola súčasťou
aj naša obec.
Opatrovateľská služba - Monika, o.z. /Príloha č. 13/
Mgr. Helena Šuvadová podala na prerokovanie poslancom OZ zmluvu o poskytovaní
finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení
poskytovania sociálnej služby na rozpočtovaný rok 2020.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Miloš Kopiary navrhol, aby sa zmluva prerobila na konkrétnu
osobu a bude sa vyplácať za poskytnutú službu. Prerobenú zmluvu predloží obec
Občianskemu združeniu Monika. Potom sa môže zmluva podpísať od marca do 31.12.2021.
Informatívna správa o skládke TKO – Ing. Štefan Straňák
Ing. Štefan Straňák podal poslancom OZ informatívnu správu o stave skládky TKO. Skládku
TKO mala v prenájme firma ENVI-GEOS. Skládka sa musela uzatvoriť. Monitorovaná
činnosť ešte trvá. Skládka by mala byť odovzdaná späť obci. Firma ENVI-GEOS by ešte
spracovala monitorovacie správy, vyčistia okolie a spravia nové oplotenie, nakoľko terajšie
oplotenie je v havarijnom stave.
Uznesenie č. 241-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave skládky TKO.
K bodu 13 - Záver
Ing. Peter Šoka poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:20 hod.
Zapísala: Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 18.03.2021
Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová
Overovatelia zápisnice:
Ondrej ŠTEVKO
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Ing. Michal KLINKA
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